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ПРЕЗИДЕНТ АТАКУЄ 
ДЕМОКРАТІВ ' З А ЇХ 

РАДИКАЛІЗМ 
Лос Анджелес. — Провів-

шн кінець тзіжяя — суботу і 
неділю 18 і 19 вересня — в 
Денвері, през. Лпзенгавер 
прибув до Лос Анджелесў в 
понеділок в полуднє й виго-
лоснв тут промову до понад 
7,000 членів Республікакської 
партії, зібраних у великій за-
лі авднторії Шрайн. У своїй 
промові Президент заатаку-
вав дуже гостро Демократи ч-
ну партію, з одного боку, за 
її політичний, як він висло-
вився, радикалізм і, ќдругого 
боку, за панівне в цін партії 
розбиття і неЬдностайність в 
її діяннях і цілях. В північ-
них стейтах Демократична 
партія с в своїх цілях і засо-
бах цілком лівою, в той же 
час, як-у південних стейтах 
цю ж саму партію характери-
зус правий консерватизм. В 
Конгресі демократи внступа-
ють майже завжди розрізне-
но і то в найбільш важливих 
справах. Так, наприклад, як-
що йде про права стейтів, то 
одно крило демократів їх ата-
кус і друге Ьс боронить. Одні 
обстоюють конечність сильно-
го уряду, друга б'ються за де-
централізацію. Одна частина 
проявляс марнотратність, дру-
га дуже консервативна у ви-
датќуванні. Коротко кажучи, 
демократичний уряд може за-

вести Америку тільки в слі-
пий кут, у війну з самим со-
бою. Перемога демократів у 
листопадових виборах визна-
чала б такі „досягнення", як 
високі податки і високі ціни, 
зниження вартостн доляра до 
50 центів, зменшення затруд-
неќня в індустрії, хронічне 
безробіття Гетрах за майбут-
не. Промова Президента була 
присвячена в загальному вну-
гріпіиім справам. Президент 
не згадав ні словом про запо-
чаткуваннЯ комуністами но-
вого обстрілювання островів 
Каімой і Матеў, але, говоря-
чи загально про конфлікт у 
протоці Формози, підкреслив, 

{що Америка готова завжди 
І іти на таке чи інше погоджен- { 
ня, але поки він с Президен-1 
том, не буде ніякого прими-1 
рення з комуністичною аґре-
сісю. Крім виголошення у. 
Лос Анджелес і промови го-
ловною ціллю перебування 
през. Айзенгавсра в цьому 
місті була ще зустріч з сен. 
Новлендом і губернатором 
Нантом і бажання вирівняти 
існуючі між ними розбіжності 
щодо їхніх кандидатур, що, 
за всякою правдоподібністю, 
Президентові повелося досяг-
нутн. З Лос Анджелесў през. 
Айзенгавер виїхав до Сан 
Франсіско і звід'ти поїде до 
Шнкаґо. 

ЗУАДК В АМЕРИКАНСЬКІЙ АКЦІ Ї ДЛЯ 
ОПІКИ.НАД ВТІКАЧАМИ 

Вашингтон. — В четвер, 16- теж застушгак адміністратора 
го і в п'ятницю 17-го жовтня' справами втікачів в державно-
1908 р. відбулись у Вашингго-! "-v Департаменті Роберт Мек 

, . Колюм, і секретар департа-
ні наради представників д И „еНту здоров'яАртур Флемінґ. 
бровольчих агенцій разом із j Обидва промовці підкреслюва-
представииками уряду, щоб ли важливість проблеми вті-
скластн пллн праці Амери-.качів для цільного світу. Во-
ісаиського Комітету для Втіка- нн теж підтримували думку іс-
чів (Юнантед Стейтс Коміті 
фор Рефюджіс). Проводив на-
радами декан Вашингтонської 
катедри Френсіс Сейр. Злуче-
ннй Український Амерккансь-
кий Допомого вий ̀ Комітет ре-
презентував на цій нараді йо 

нування організації, яка ма-
ла б на цілі мобілізувати всі 
сили для розп'ялќи проблема 
втікачів при допомозі матері-
яльної підтримки і далекосяж" 
ної `міграційної політики ЗДА. 
В дискусіях обговорено детай-

го президент д-р Володимир лі праці такої організації, з 
Галан. Секретар кабінету в'якою співпрацювали б теж до̂ -

Німецький президент Гойсс 
з відвідиноми у Єлнсавети II 

Лондон. — Президент Ні- музика 
мецької Федеративної Респуб-
лікн (західньої Німеччини) 
д-р Теодор Гойсс прибув в 
минулий" понеділок 20 ц. м. г 
офіційними відвідинами до 
Англії, як гість королеви Єли-
саветн II і англійського уря 
ду. 74-літній Теодор Гойсс г 
першим головою німецько' 
держави, який відвідує Анг 
лію від 1907 року. Прийняте 
ного з усіми почестами, з яки-
ми приймається голов чужих 
та ще й оаприязнених держав. 
Єлисавета П, її чоловік князі 
Единбурзький, прем'єр Мек-
міллсн і члени англійськоѓ. 

Білому Домі Роберт Ґрен по-1бровольчі агенції, в тому числі І уряду вийшли назустріч вѓ 
редав зібраним прнвітання від' і наш ЗУАДК. В розмовах 
президента Айзенгавсра, а пі- = представники державного деѓ 
еля _ того амбасадор Роберт партамснту, деякі з них була 
Марірі, що недавно їздив у приявиі иа недаановідбутих 
важливій політичній місії на 
Близький Схід, виголосив до- ЗУЛДК-у, висловлювались а 

В Литтл Року відкривають дві приватні 
середні школи 

Литтл Рок, Арксисо. — 211 ведені за приватні фонди, які 
жовтня приватні інституції зібрано по цілій країн:. 8-вй 
відкрнваютьяві приватні ..^ккрзйВДЧЙ. апеляційний . c m 

^ е , - —і̀ ѓ r"^ v f розглядає внесок Крайового 
редні школа, др яких впнса- f.OBapHCTea д ^ Поступу Ко` лося 637 учнів, що досі не вчн-
лнся тому, що губернатор Ор-
вел Б. Фобус закрив місцеві 
середні школа, після того, як 

льорових; Людей і департамен-
ту справедливости про те. 
щоб видати постійну заборон# 
підступати публічні шкільні 

Найвищий Суд наказав в'них j будинки для вжитку прнват-
спільне навмання. До цих 
приватних шкіл не вппсався 
ані один негритянський учень, 

них шкіл. Досі ніхто не зро-
бнв пропозиції, щоб зорГаяЬу-
вати якусь школу для 700 не-

До Литтлрокської середньої гритянськнх учнів, які досі 
школи вписалося 230 учнів, а 
до Баптистської с е р е д н ь о ї 
школи мас ходиш 407 ш к о-
л я р і в. Пі школи будуть 

навчалися в публічній школі 
ім. Гораса Манна, яка с також 
закрита внаслідок зарлджен-
ня губ. Фобуса, 

П'ять осіб оскаржено у висадженні 
в повітря синагоги в Атланті 

Атланта, Джорджія.—П'ять паниќ і за ним шукає поліція. 
Уряд головного соліцнтатора осіб с оскаржені в тому, т о 

12-го жовтня висадили вповіт-
ря синагогу. Чотири з них 18 
жовтня буліі заарештовані, 'а 
за п'ятим пошукує поліція. 
Заарештовані такі особи: 32-
річні Воллес Ќ Аллен, Кен-
нет Честер Гріффін, 35-рІч-
инй Джордж Брант і 25-річ-
ний Роберт А. Боллінг. Його 

повідомляє, що згідно з зако-
намн стеЃпу Джорджії оскар-
исеним може грозити кара 
смерти. В оскарженні гово-
рнться про те, що заарешто-
вані „свідомо і злосливо" знн-
щнли синагогу, яку називано 
„Темплюм". Арештування від-
булося п'ять днів після доко-
нання злочину, бо ПОЛІЦІЯ і 

брат Рнчард Воллінґ є оскар- агенти ФБІ збирали доказові 
женнй, але ще не заарешто-' матеріялн проти оскаржених. 

В Аргентині обмежили збори в роковини 
перонівсьної революції 

Буенос Арее, Арґеятнна. 
— Уряд припинив військові 
відпустки і заборонив публіч-
ні збори в столиці в дні 13-ої 
річниці иеронівської револю-
ції, яка припадала 17-го жовт-
ня! 40,000 вояі{Ьї булп в пого-
тівлі, щоб втримати порядок в 
столиці на випадок неспокою. 
Поліція заборонила з б о р и 
прихильників колишнього дн-
ктатора Х у н т ' Д Перона в 
Авелляпеді під Буенос Айре-
сом. Кіігаа прліціл і поліцшні 
відділи при помочі слізного 

газу розганяли демонтрантв. 
рЌиття в столиці було нор-
мальне, але внбухло було 
кілька бомб вздовж лідмісь-
кнх поїздів і коло фабрик. 
Але. в деяких містах, як Кор-
доба і Меидоза, поліція дозво-
лила на збори пероністів. Пе-

'роністн підтримували під час 
виборів д-ра Артура Фроидізі, 

' але тепер вони є в опозиції 
'до уряду президента Фроидізі. 
хоч і бояться зміряти свої си-
лн, щоб пізнати, за ким пі-
шли б народні маси. 

повідь, у якиѓ вказував на 
важливість проблеми втікачів, 
стверджуючи, що цією проб-
ЛЄМОЮ МУСИТЬ цікавитися весь 
вільний світ. Амбасадор Мар-
ф: висловився за там, щоб 
у ЗДА була постійна оргаві-
зація, яка цікавилась би про-
блемою втікачів і допомагала 
її розв'язувати. Промовляв 

Шостих Загальних Зборах 

признанням про працю нашої 
харнтатнвної установи. Нова 
організація, що кладе головну 
увагу на систематичну і пля-' 
нову політику у відношенні до 
втікачів, буде у великій бірі 
помічна і українським втіка-
чам. Наш ЗУАДКомітет на-
в'яже з цією організацісю ті-
сну співпрацю. 

Загальна продукція збільшилася 
на $11 більйонів 

Вашингтон, -г- Рада Еко- цього року дійде до нового 
помічних Дорадників ствер-' рекорду. У третій чверті збіль-
джує, що загальна крайова 
продукція ЗДА в третій чвер-
ті цього року (лнпень-сер-
пень-вересень) збільшилася 
на 11 більйонів доларів і ста-
повила 440,000,000 доллрЬ в 
річному відношенні. Загаль-
ну крайову продукцію обра-
ховусмо таким способом, що 
додаємо всі видатки консу-
ментів, пЦдпрнсмців і урядо-
ввх агенцій, дос#осовуюЧн їх, 
до змін в інвентарі. Запільна 
крайова проду'кція в третій 
чверті цього року свідчить про 
те, що вже здобуто 72 відсот-
ки з тої продукції, яку було 
втрачено внаслідок рецесії 
1957-1958 pp. Тепер вже вид-
но, що та рецесія була най-
коротшою між повоєнними ре-
цесіями, але вона б% via одно-
часно і найглибшою економі-
чною знижкою. Економісти 

шилися особисті видатки коа-. 
сументів, бо особисті їх прк-
бутќи зросли були до рекор-
дової суми; зросли були ви; 
датки урядових агенцій, та 
стейтовнх легісллтур і місь-
кнх управ. Підпрнсмці лоча-
ли збільшувати інвестиції, 
ствердивши поліпшення в е-
кономіці.. 

# Преаядеігг ЛЎпвжтіцур па 
пресовій конференції сказав, між 
іншим, про те. чнм вія оаяма-
ьться иа дозаіялі: ѓрас в ґолфа, 
ЛОВІ{ТЬ рибу, а деколи ходить ва 
полювання. Ці три вили спорту 
корисні для Президента тому, 
що дають йому можливість фі-
зичпо вправлятнсь ќа свіжому 
повітрі і духово відпочивати від 
державних клопотів. 

Џ 18-го жовтня торпедо, ЩО, 
бушувало над озером Окічубі` иа 
Флориді, спричинило у флрмер-
ській. оселі смерть однісі особи і 
різні ушкодження 16 осіб. Дс-

„„Лл„„Ісятки осіб заліптиіися бездом-
вірять, що загальна крайова НИШІ 7О.РІЧНЙА Джан Грсй зги-
продукція в останній чверті Нув під руїнами свого дому. 

ЄВГЕНІЯ ЗАРИЦЬКА ВЖЕ В НЮ ЙОРЌУ, 
ГОТОВА ДО ВИСТУПУ В ТАВН ГОЛЛ 

25-го ЖОВТНЯ 1958 р. 

ф Прм кінці тижня а Каліфор-
иії стояла літаа"спека.: в Лос 
Анджелесі одаого дня терном е-
тер показував 104 ступні Фареи-
гапта, а другого — 103. 

Џ ВІДОМА а солях „товарись-
коі сметанки" у Вашингтоні па-
ні Перл Места виїхала в ‚‚подо-
рож доброї волЃ до країв Иів-
декноі Америки. З собою взяла 
вона деігілька „гуля'гУп"і 1саі,:У-
чи що хоче пошарити пряст-
расть до цих обручів у товарись-
ких колах Церу, Арґептиші, 
Бразилії і Панами. 

џ В Цеятражіѓїому HapKj- Ню 
Порќу иа лавці, на якій любить 
сидіти 88-ріЧмИй дорадник кіль-
кох презндевтів Бериард М. Ба-
рўк.'вмуроазСа таблицю з xzsz-

В АМЕРИЦІ 
сом: ‚Лавка найстаршого дер-
жавногр М)іка^р^зарезервовано 
для Бернардд М. Варуіса". Пред. 
станннк м и т Заявив, Що на цій 
лавці може сидіти кожний, пі:-
що с вільне місце. 

$J 37-рІчкяй дроворуб Еркест 
Борквеи, Колорадо, зрізуючи 
галузь на дереві в міськім пар-
ку, розташ}'вався иа тій самій 
галузі і впав разом з нею на 
землю. Не помогло йому й те, 
що перед тим прив'язав він себе 
поясом до стовбура. 

Џ Департамент торгівлі аж 
тепер повідомив, що Іб-го липня 
на Південному бігуні заресстро-
ваио рекордово низьку темпера-
ттоу — 136.4 ст)'зня Фирен-
ГІ2Т5 , 

Ню Порі;. — Євгенія Зарн-
цька, світової слави українсь-
ка оперова співачка, що здо-
була собі найвищі признання 
виступами в операх та влас-
анмн концертами в країнах 
Європи, приїхала минулої су-
боти. 18-го иювтня, літаком з 
Паримеи до Ню Иорку, де вже 
в найближчу суботу, 25-го 
жовтня, дасть свій шавґура-
{ійннй концерт в Америці, в 
юпрезентаційній зплі Тапн 

Голл^'. Опісля артистка вис-
тупнть з концертами: 8-го ли-
стопада у Фнладелфії, 9-го 
листопада в Шикаґо, 16-го 
листопада в Клівленді і 23-го 
листопада в Дітройті. У про-
грамі її концерту в Тавн Голл 
в Ню Йорќ}' є композиції Ген-
целя, Каріссімі, Ґлюка. Рос-
сіні і Брамса, а з українськігх 
композиторів вона виконає 
твори: Лнсенка, Ннисанківсь-
кого, Колессн, Барвїнського, 
Косеш(а і Кудрика. Приїхяв-
ши до Ню Порќу, п. Зарпць-
ка вже в п о н о д і л о к , 20-го 
жовтня, в пополудневих го-
гишах відвідала Редакцію 
..Свободи" і приміщення го-
аовної канцелярії Украівсь-
кого Народного Союзу, живо 
інтерссуючнся А м є р нкансь-
чою Україною та її справа-
ми. Артистка відвідала ці ін-
ствтуціі в товаристві днр. Я-
рослава Пастушенка. співвла-
сника відомої фірми „Арка" 
в Ню Иорку, якому в першу 
чергу треба завдячувати прн-
їзд цієї слаиної української 
співачки на гостинні виступи 
в Америці. На кілька `днів пе-
ред своїм американським де-
б'ютом в Тавн Голл, п. За-
рнцька вяїжджас ще до Фн-
ладелфії, щоб разом із своїм 
з^сомпаеіяторсяг дно. Романом 

Євгенія Зарнцька 

залізничу станцію Вікторія 
Гойсс перейшов попри почес 
ну шотландську гвардію, є 

грала ..Дойчллнд. 
Дойчлянд ібер аллсс". За па-
радннм обідом Гойсс прига-
дав, що королева Єлисатева 
мас за своєю прабабунею Ма-
рісю. дружиною Юрія V, ні-
мецьку кров. Він запросив ко-
ролеву зробити честь Німсч-
чиній прибути туди З ВІДВІД!!-
нами. Гойсс склав вінок на j неділок досвіта (4 ѓод. попол. 
могилі Невідомого Вояка і! далекосхіднього часу) кнтай-
передав чек на 5.000 англій-' ські комуністи зламали прого-

КИТАЙСЬКІ КОМУНІСТИ 
ЗНОВУ БОМБАРДУЮТЬ 

КВІМОЙ 
ДЕРЯьАВНИП СЕКРЕТАР ДО.І.ІКС ПРИБУВ 

НА ФОРМОЗУ 
Тайпей. — В минулий по-

ських фунтів ($14.000) на від 
будову собору в Ковентрі, 
.'нищеного 14 листопада 1940 
року німецькими бомбами. У 
початі през. Гойсса знахо-
дптьсл м. і. міністер закордон-
них справ д-р Гайнріх фон 
Брентано, який матиме полі-
тнчні наради з мін. Селвайном 
Ллойдом. 

лошене ними самими перемн-
р'я та відновили бомбарлуван-
ня острова Квімой в протоці 
Формози (Тайвані). Вони роз-
почали були оасипуватн Кві-
мон артилерійськими стріль-
намн 23 серпня ц. р. і вели те 
бомбардування до 6 жовтня ц 
р. Тоді проголосили псреміі-
р'я спершу на тиждень, а 13 
жовтил продовжили його на 
дальші два тижні. Не дотри-
мавши того часу, комуністи 
почали знову бомбардувати 
той острів, подавши в радіо-
повідомленні з Пейпінгу за 

У Варшаві судять ната України, 
Еріха Коха 

Варшава. - Від понеділка тя завдячує жидівській лікар , 
20-го жовтня ц. р. ведеться у ц:. я-р Maph Аффек-Камінсь-; ч щ о н і б и „‚ерикансь-
у Варшаві судова розправа кій, яку хвалив, як „велику; к і в о с н н і к о р а б л і порушили 
проти колишнього „гавляііте- лікарку". Він з а п є р є ч у вав комуністичну передумову пе-
ра" у Східній Прусії, пізніше свою віту, скидаючи все, що о е м и „ ' я І конвоювали напіо-
„райхскомісара України" з діялось в підчиненому йому 
осідком у Рівному. АКТ оскар- комісаріаті, на вищі гітлерів-

ремир'я і конвоювали націо 
налістичні кораблі з Формози 
до Квімою, та що націоналі-

жеиня закидає Кохові вбивст- ські власті Вік домагався. ,-„, 3 ф0рмози не пішли на-
во 72.000 поляків і жидів та щоб акт оскарження проти зустріч комуністичним ..миро-
згадус, що він винуватий в нього визнати не дійсним, бо !,„,„" пропозиціям, а продов-
убнстві хрутло 4-ох мільйонів — мовляв — із сьоми nj-нктів, 
українців. Кох, що мас тепер що їх йому заќйдўеться, п'ять 
62 роки, відсидів вже 13 років відпадає, бо вони належать 
у в'язниці Вік заявив, що з до тих злочинів, иа які 
183 фунтів ваги впав до 110 вже проголошено давно амне-
фунтів і занадто слабий, щоб стію. Бріх Кох просив звіль-
деренестн труди розправи. Од-1 нити його з „в'язничного пек-
нак він признав, що своє жит- і ла", в якому перебуває. 

Москва залицяється до Ватикану і — 
переслідує католиків. 

Москва. — Московське ра-" му, але взагалі християнства 
дю, нав'язуючи до смерти Пія 
XII, заявило, що „не вважа-
іючи ^^ідеологічні різниці" 
між СССР ҐВатнкаяом є „ре-
альні можливості стояти у 
контакті і співпрацювати для 
миру та здійснення надій 
людства". Московське радіо 
.‚признало", що поќ№ний Па-
па кількакратно засуджував 
атомову зброю та виступив в 
обороні світового миру, але 
— мовляв — „нічого практнч-
ного не вийшло о отих заклн-

та взагалі кожної релігії, що 
не хоче підпорядкуватися мо-
сковському партійному керів-
ництву. У Східній Німеччині 
німецькі католицькі духовни-
ки відчитали по всіх церквах 
Пастирського листа з протес-
том проти переслідувань Цер-
кви комуністичним урядом. 
Саме в минулому тижні німе-
цьќого римо-католицького ду-
ховннка Гуґо Гермеса засу-
джено на 16 місяців за посі-
данна. релігійної літератури. 

ків у користь миру". 'Водно- виданої в Західній Німеччині, 
час останні вісті говорять про Так само існує гострий кон-
дальше переслідування кому- флікт між протсстатською 
ністами в усіх підсовстських Перквою в Східній Німеччині 
країнах не тільки католициз- і" комуністами. 

Закрито Світову Виставу в Брюсселі 
Брюссель. — В минулі' но-J символ американсько - бель-

Йлю 19-го ц. м. відбулося о- гійської п р и я з н и. Сперш} 
фіційне урочисте закриття 
Міжнародного Ярмарку, зва-
ного також Світовою Виставою 

Бельгія обережно ставилась 
до пропозиції Америки щодо 
залишення в Брюсселі її па-
вільйону4з %'ваги на Совстн: 

в столиці Бельгії. Вона була Бельгія не квапилася дістива 
відкрита рівно 6 місяців. У (ти большевнцькйй дарунок, р 
вому часі відвідало її 42 міль- j не хотіла Москви „ображати" 
-тонн осіб. 47 держав і 6 між-' прийманням дарунку від ЗДА 
харових організацій виступи 
ю на Виставі з своїми експо-

оонатами. В останньому дні 
вистави відвідав її кругло мі-
льои осіб. ЗО мілі.Гюніп осіб 
ащвідало американський па-
оільйон. Він залишиться в 
оЄЛЬГІЇ, аќ дарунок Америки. 
Геатр амершсанського павіль-
юну буде збережений в ціло-
ггі, а з решти будинку в ціло-
яі заліШіать партер — як 

та відновлюванням in. Алі 
большсвяіш, на ралісті, бель-
ГІІІЦІН, рішили забрати свіі. 
иаиі.п.ііин до Москви і тим пе 
реробитн його на постійну ви-
ставову алю. В ̀ минулу ие 
ділю мешканці Брюсселю при 
днвлялнсь. як прн згуках аме 
рнкаиеької військової оркес 
ри а Вісбадену стягнеяо оме 
рнканськнй прапор іга піпі.п. 
йоні. 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
9) Украіяськд Громада в Є'н- Історії Радянської Ўкраїнќ до 

ракюзах обходить в наяблнж-11940" (продовження) відбудеть-
чу неділю 26-го жовтня 19581 ся даходом Комісії УВАН для 

іиі о І ІЮСЛІ, 

жують „провокаціГ'. Як один 
із доказів на ті ‚.провокації". 
комуно-кнтайська радіо-пере-
дача. яка була формальне 
„прнказом міністра оборони 
Пенґ Тег-гуая до товаришіі 
народної визвольної армії нв 
фронті Фукієну", — назваш 
приїзд державного секретарі 
Доллеса на Формозу. Китай 
ські комуністи зневажливе 
висловлюються про договіѓ 
між вільним Китаєм і ЗДА та 
повторюють давні фрази пре 
необхідність, щоб американ 
ці перестали „вмішуватися у 
внутрішні китайські справи". 
Цим разом в тому „прнказ 
міністра оборони" китайська: 
комуністів не говориться пре 
те, що американці мають „йтк 
до дому" з західньої частині' 
Тихого океану, але повторює 
ться знову, що всі прибереж-
ні острови, Пескадорн і сама 
Формоза (Тайвань) мусяті-
..вернутися" до комуністично-
го Китаю. Коли почалось но-
ве бомбардування острова, у 
квімойському порті внванта-
жувались три постачальні ко-
раблі. Два з них були легко 
пошкоджені гарматніми поці-
лами, але, зрештою, вони 
встигли без втрат в людях 

відплисти назад до Формози. 
Коли настала' віч, вони верну-
лпсь і закінчили вивантажу-
вання товарів. Серед марного 
населення, яке разом з вояць-
кою залогою становить коло 
130.000 осіб, постала паніка і 
миттю острів опустів, всі 
крамниці зачинились і всі лю-
и: скрились до підземних 

схорониш. Націоналістнч н а 
іртилерія почала негайно від-
повідати на комуністичний 
вогонь. Це бомбардування 
тривало несповна три години 
і спорадично відновлювалось 
пізнім вечором. Про втрати ні-
4o.no. покищо не сказано. — 
Державний секретар Дж. Ф. 
Доллес. який був в дорозі на 
Формозу, дізнавшись про від-
новлене бомбардування Кві-
мою, телефонував в год. 5:30 
вранці з Аляски до през. Ай-
зенгавера. збудив його і дов-
го розмовляв про нову ситуа-
цію. Вони рішили, що заду-
мана конференція на Формо-
зі повинна відбутись незалеж-
но від нового бомбардування 
Квімою. Доллес прилетів на 
Формозу в понеділок о 10 год. 
ранку далеко-східнього часу 
(10 вечір нюйоркського часу), 
привітаний 10 гарматні м в 
стрілами. Назустріч вийшли 
йому віце-президент і прем'єр 
чільного' Китаю Чеи Чеяґ, а-
`истснт державного секретаря 
Волтср Робертсон, який пря-
летів коротко перед там ра-
юм з націоналістичним кн-
тайським амбасадором з Ва-

j шингтону д-ром Джорджом 
І Сѓом, шеф штабу американ-
чькото війська генерал Макс-
телл Тейлор, кома н д а н т 
збройних сил ЗДА в тнхо-оке-
анському обширі ген. Ісаак Д. 
'Байт і ін. Доллес відчитав ко-
оотку приготовану заяву, в 
якій назвав ‚.трагедією", що 
китайські комуністи знову ви-
являють свої агресивні замі-
ри та висловив переконання, 
що вони таки завернуть назад 
ДО перемир'я. Він вияснив, що 
в конференції на Формозі не 
мається на увазі підписати 
якусь иову умову, а тільки 
і'псувати актуальну ситуацію 
в рямцях існуючого договору 
приязня між вільним Китаєм 
та ЗДА. 

У Пакістані заповідають радикальні 
реформи 

Карачі. — Генерал Мохам- такий швидкий приріст иасе-
в існуючих мед Аюб Хан, який став пре-

м'сром із диктаторськими пра-
вамн прн розв'язаній' всіх іс-
нуючнх там політичних пар-
гіп та припиненні важности 

лення. який 
харчоввх та скоиомічних у-
мовинах — грозить, за твер-
джснвям тамошнього прем'с-
ра, країні катастрофою голо-

Савнцькнм поробити останн 
ню підготовў до внст%чіу. Уже 
в перших днях свого побуту 
в Ню Порќу, наша артистка 
нав'язала ряд нових та від 
новила ряд нав'язаних шс т 

Европі контактів з амчрикаи 
ськими і міжнародиими мис 
тецькими колами. Иь ?апня 
про її дальші плянн, артист 
кч відповідає короткої „про 
живемо і побачимо". Дпр. Я 
Иастушешю висловлює пев-
ність, що ніхто з р{раїниДр 
Ню Иорку та інших міст, в я-
кнх відбудуться КОНЦЄІУГИ. не 
пропустить нагоди, щоб поба-
чити особу І n04JTU спів п. 
Зарнцької, яіса здoб^^вaє сла-
ву українському імені най-
більш переконливим і для всіх 
зрозумілим культурним аргу-
ментом високої мистецької 
всртоста. . " . .. . , . t. 

^5-л1тгя Існування Народи 
Дому. СВЯТОЧНИЙ бенкет відбу-
деться в год. 1.30 по полудні. 
Ввечорі того дня о год. 5.30 від-
будеться окружна нарада Нідді-
іів УИСоюзу в Сиракюз 1 окру-
н. В обох і м п р е з а х візьме 

участь ГОЛОВНИЙ секретар У11С0-
.озу, д-р Ярослав Падох. 

ф Украищі в Мллти.)Л влаш-
гувалк в п'лтннцю 17 жовтня 
t p. ўвечорі аитнсовстську ДР-
моистряацію з прілюду приїзду 
до цього міста совстси.'ого амба-
-адор.ч у ВашИИГТОНІ М і х а і.! а 
ЛІеншікова. Дсмоистсрувало, як 
іодас місцева амершшіиьш 
ірсса, яких 200 осіб. Демон-

етраити несли транспаренти з 
надписами: „Бережіться перед 
червоним вовком ', ‚Дороги до 
Москва вимощені кістками бш`а-
тьох мільйонів помордованих 
українців", Цс приятелі Менші-
ісова обкидала камінням Ніксо-
іш" та ін. Меігшікоа прибув до 
МНЛЕОКІ, щоб виступити з про-
моЕоіо на бенкеті, влаштованім 
місцевою „Радою для СЃИТОВИХ 
справ". 

ф Доповідь нроф. Всеволода 

ііліи над порсію;ноційнон 
Украіною в П'.ЧТІІНЦІ". дня 24.ro 
жовтня ц. p., о год 7-ій вечори 

їалі Українського Іистнтуту 
Амернкн в Ню Порќу прн 2—70 
Іст Сгріт у Ню FIopKj'. 

Ш) І Ір: і і і . і )нші У н і і ч - р f im-T.v 
Оттава в Ь'анл.гі опу'блікувало 
список студентів, наділених стн-
пендіямн на поточніѓй акадсміч-
нііи рік. Спшендію, ўфондовану 
Українською ІСатолицькою Жі-
ночою Ліг'ою, в сумі 250 доларів 
одерасав с т у д е н т олавістш.іі 
Ярослав РозумняД з Торонта. 

Џ Украіік-ькнп С п о р т о в м й 
IWIIM.'I з И'" Порќу розіітжс в 
неділю, дня 26 жовтня ц. р. свої 
перші змагання за мнстецтио 
Німецько! - Американської ЛіЃн 
Із командою Блу Стар. Змаган-
ня відбудуться на площі Фар-
мсрс Овал у Квіисі о і̀ ид. 2 по 
DOS. 

ф ІІосадмніс Віішіт'гу. Отедвл 
ДаюСа, українець з походжеинл, 
кандидус на нову каденцію у 
міських виборах, що починають, 
ся дня 22 жовтая. Крім нього 
іа.идндують ще на становище 
посадника Вінніпегу пп. В. Кен-

конституції, заповів ради кал ь-j ду. Названий генерал-прем'ор 
ні реформи, щоб „вичисти лі j заповцив, що його уряд нама-
.міття — як заявив він — і гаваься пе{)евести такі соці-
після ,11-річного і`уляііпіллм'. j яльві. реформи, особливо в зе-
Сонкретно, він заповів зміну мельнш ділянці, щоб оминути 

правної системи базовшюї на -соціальну боротьбу. Він вико-
ікгліАському з а к о иодивстоі, J рнстав також нагоду, щоб рі-
цоб уможлнвнти швидшу су-1 шуче заперечити, наче б він 
юво - карну процедуру. Др.^ j пріііііиов до влади, переборов-
`а реформа буде стосуватись' іин спершу опозицію всередн-
іемельної парцеляції. Земель- ні армії. Під час останнього 
иа реформа м. і. охопить забо-' переворотз' — заявив він — 
рону ділити земельні спадщн- j не впав ані один стріл і не по-
ш шіжче певної означеної мі-1 бито ніодної людини. Перево-
JH. Заповіджено низку іюзпо-jpoT стався виключно вкаслід-
)ядків з харчової ділянки,' ќу того, що президент Іская-
цоб забезпечити нормальний і дер Мірза у нарадах з ним, ге-
J6JT харчів селом та їх поста- иералом Мохаммедом Аюбои 
іаиня містим. Заповідається і Ханом, прийшов до переко-
гахож контролю над нормаль- иакня, що країні грозить а-
пгм прніюстом населення, за нархія від дальшої міжпартін-
ірнкладом Індії, з уваги на'ної сварні. 

У СВІТІ 

Голубигго?о 5- ж. іЏрЩІт йоді та О. Цирух (укроіасдь). 

# У П а р я ж І заарештовано - ють генерала Саляиа за заяад-
рнмо . католицького священика,' то „м'якого" супроти мусуль-
45-рІчного Вернара Вудуреска, J ман ввтохтонів. Підсудні приз-
за переховування цльжирі'ькігх І налнся, що обстрілювали дім 
терористів. Покликання до свя-!гси. Саляна „базуками" з вікна 
щенячого ітану Вудуреск від- J протилежного дому, але при 
чув по скінченні віЙськово-тсх. ` цьому мали на увазі тільки „де-
німкоі школи. Він став „робітнн-1 чонстраціию". І̀ ^ловннА змов-
чим духовником" — рід свлщо- ник, лікар Рсне Кооач, втік, і 
ВВЌІВ, шо працюють у Франції його судитимуть заочно, 
по фабриких, як робітники,, і І # В Ірані у джунглях зіпнула 
здобувиючн довір'я Інших робіт-' 
инізв, відривають їх від кому-
нізму. 

# П'ятьох фраш(узів, мешкай, 
ців Альжкру, ВІЙСЬКОВИЙ суд у 
Парижі засудив на б - 10 років 
в'язниці за змову на життя ко-
манданта франиузькнх військ в 
Альжирі, генерала Равля Саля-
Иа. Усі вони — члени крайньої 
прзхиці холовістіо, які аодіиа-

бозслідно 10-членна ловецька 
дру`жина, що вибралася полю-
вати на диких ослів та інших 
звірят під проводом директора 
зоологічного парку в Тегерані-
який хотів здобути живих екс-
понатів для свого парку. Здога-
дуються, що ловці заблудялн 
або натрапили в моклякн 1 зги-
нулн. Виславо рятункову експе-
ДП(Ьо. 
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І урядові й приватні сконо-
містп однозгідно твердять, що 
господарська рецесія 1957-
1958 років минулася, і що 
економіка З Л А зближається 
до новоп) рекордового осягў, 
чк про цс свідчать збільшся-
ія особистих прибутків та 
‚ростшши крайової проду'кції 

зменшення числа безробіт-
ннх :і одночасним зростом чи-
ела затруднсних. 

Останню рецесію спричиниѓ 
пи: обишкення військових зя-
мовлень, зменшення експор-
гу та м:шже повне припнися-
І:І ПРОМИСЛОВИХ Інвестицій. 

Протягом останнього року виконано чотири бомбові j Колишній секретар оборони 
замахи на жидівські божниці в ЗДА. Зруйнування бомбою'Чарла Внлсои навесні 1957 
синагоги в Атланті, в стейті Джорджія. в неділю 12 жовтня,{року значно зменшив війсь-

хоаі замовлення, і одночасно 
з тим зменшився америкянсь-
кий сќпорт товарів, а ніднри-
смці, побачивши кризу, прн-
пишіли інвестиції на будову 
нових фабрик та фабричне 
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сколихнуло американським громадянством. Місцевим слід-
чнм органам прийшло на допомогу Федеральне Бюро Іивес-
тнгацій (ФБІ), яке повело розшуки у міжетейтовому маш-
табі, цікавлячись не тільки безпосередніми винуватцями, 
але й їхніми, так би мовити, духовими батьками. При цьому 
відкрито расистську, зокрема антисемітську, літературу,- яЛт 
стування між екстремістами та інші докази існування й ді-
яльности різних груп, що плекають ідеологію расової і 
релігійної нетолеранції та проповідують власну „спрявед-
ливість", виконувану власними руками. Енергійне слідство 
привело до арештування і поставлення в акт оскарження 
покищо п'ятьох осіб, але розшуки продовжуються. Зокрема, 
громадськість зацікавлена особою таємничого „мецената" 
терористів, який фінансував бомбові замахи на жидівські 
доми молитви. ФВІ буцімто уже знає його прізвище. 

Широкий загал американського населення заскочсний 
цими подіями в країні найбільшої толеранції, зокрема 
спеціально толерації релігійної. Аналізуючи це явище, прс-
са пригадала духовий зв'язок цих екстремістичннх гуртків 
з їх осідком головно на півдні країни, з колишнім Ку-
клу'кс-кланом, що виступав не тільки проти муринів. але 
й проти католиків, жидів та всіх „чужинців", під якими 
розумілося різні етнічні групи. Загальне обурення проти 
цих „конфедератських підпільників" доказўе, що це були 
тільки припадкові виступи одиниць. Президент Айзенгавер 
гідмотівся птг.навати їх під тими назвами, які вони собі 
надають, а зарахував їх просто до категорії ганг'стерів. Де-
які часипнси радять дошукуватися пояснення фактів по-
шкодження саморобними бомбами муринських шкіл чи жн-
дівськнх божниць не в соціології, а з патології, і цитуюѓ 
авторів книжок із ділянки психіатрії. Коли взяти під увагу, 
що дехто з переслухуваних, заперечуючи свою безпосередню 
вину в підкиненні бомби, висловлює захоплення „генієм" 
Гітлера, то клінічне пояснення, мабуть, найближче правди. 

Проте, частина преси, між ними й відважний щоден-
ник у самій Атланті, „Атланта Конститушен", одверто ос-
каржив „багатьох південних політиканів", недвозначно вка-
зуючи на губернатора Фобуса з стейту Аркенсо і його нас-
лідувачів, що це вони своєю нерозважною поведінкою осмі-
люють порушників ладу в країні та безпеки її громадян. 
Бо хто — читаємо там — ворохобиться проти судів і Кон-
ституції, хто признає тільки себе авторитетним інтерпрс-
татором Конститу'ції і права, той відкриває ворота назстіж 
тим. які беруть право У свої руки і використовують його по 
своєму. І проти таких познак хаосу н анархії одностайна 
виступають усі відповідальні громадяни. Губернатор Джор-
джії Марвін Ґріффін заявив стурбовано: „Не хочемо мати 
таких речей у Джорджії". А посадник Атланти, де стався 
той наЙголосніший бомбовий атентат на жидівську божни-
цю, Вільям Б. Гартфілд, звернувся з закликом „до всіх 
чесних людей Півдня": „поставити і покласти кінець про-
повідуванню ненависти й хаосу". 

Таким чином виявилась знову правда, що нема зла, 
щоб не вийшло у добро. Одностайне обурення в Америці, 
від сірих людей на вулиці аж до членів Конгресу й Пре-
зидента Республіки включно, проти невідповідальних екс-
тремістів, дає запоруку, що призадумаються над небезпеч-
ними наслідками своїх слів і діл також південно-стейтові 

єдину ціль: опанування світу. 
Провідники ЗДА зрозумі-

ли, що збалянсування феде-
рального бюджету менше ва-
жливе, як забезпечення цієї 
країни і всього вільного сві-
ту проти загрози комунізму. 
Тож в другій половині 1957 
року департамент оборони за-
мовив військовому промнсло-
ві зброї на 6 більйонів доля-
рів, а в першій половині 1958 
року — на 10.8 більйона. Е-
кономістн вважають, що таке 
збільшення замовлень має ко-
рискішнй вплив на ріст гос-
подарства як самі видатки. 

Досі ми розглядали чиннн-
кн, які вплинули на те, що 
господарська рецесія доволі 
швидко зліквідувалася. Те-
нер варто приглянутися, чо-
го нас навчила ця няйгрізні-
ша повоєнна рецесія. 

Співробітник щ о д енннкя 
„Ню Иорк Тайме", відомий 
економіст Едвін Л. Дейл твор-

влаштуваннѓі. Все це епричи- !дить, що господарська зинж-
нило зменшення продукції і 
збільшення числа безробіт? 
ннх. Економічна рецесія була 
готова. 

Але тут корисно позначп-
лпся ті давніші заходи, що їх 
переведено в цій країні після 
великої депресії .'50-их років. 
І пік. робітники, що втратили 

і І працю, сталії одержувати до-
помогу з фонду для безробіт-
ннх. Титулом компенсації во-
нн дістали в другій чверті 
1958 року коло трьох більйо-
нів доларів. Під час рецесії 
держава підтримувала ціни 
на сільсько-господарські про-
дуктн, а смернти корнстали 
3 старечих пенсій із соціяль-
ного забезпечення. Все Це бу-
ло причиною того, що насе-
лення не попало в- паніку, бо, 
знало, що заощаджені гроші 
4 банках не пропадуть, як це 
було в 30-их роках.. 

Треба сказати, що і уряд 
та Конгрес, коли побачили, 
що настає нова економічна 
знижка, не сиділи, склавши 
руки. 

Федеральна Система Резер-
гн вже в листопаді 1957 року 
аидала зарядження про ска-
сування обмежень кредиту. 
Дешевий кредит не епричи-
кас економічної поправи, але 
він с її передумовою. В люто-
му цього року в будівельноѓ 
му пгюмнслі був найбільший 
застій, але внаслідок заходів 
уряду і Кон П'єсу вже в трнв-
ні позначилася різка зміна 
на ліпше. Таким чином і в 
останній рецесії будівельний 
промисл відіграв позитивну 
ролю, спричинившись до еко-
номічного поліпшення. 

В червќі цього року почав 
виявлятися впліів на поліп-
шення економіки закону про 
будову автострад. До попра-
ви економіки причинився і 
той факт, що Конгрес пого-

Юрііі Тарковнч 

10 РОКІВ РОСТУ ЗАХІДНЬОЇ 
НІМЕЧЧИНИ 

ќа 1957-1958 років свідчить 
про те, що теорія так званих 
економічних циклів діє також 
і у відношенні до модерної 
економіки. При вільній око-
помічній системі уряд може 
тільки злагіднювати перебіг 
економічних знижок, які за-
вждн наступають після госпо-
дарських звншок, але законо-
датиимн засобами не можна 
запобігти рецесіям, бо вони є 
„притаманні" неконтрольова-
ній економіці. 

Господарська знижка 1957-
1958 р. вчить нас також, що 
підприємці повинні плянува-
тн свої інвестиції на довшу 
мету і здійснювати їх без ог-
ляду на те, чи настане тим-, 
часове зменшення в продук-
ції. Якщо так робитимуть всі 
підприємці і промисловці (де-
які не зменшували інвестицій 
під час останньої рецесії!), 
тоді й господарські циклічні 
знижки будуть короткотрнва-
лі. Але. в дійсності не так' то 
легко добитися, щоб промнс-
ловці в першу чергу керу-
валися загальним, а не своїм 
інтересам. 

Господарники повинні па-
м'ятати й те, що остання ре-
цесія відбувалася тоді, коли 
„щастя" сприяло ЗДА (страх 
перед „Спутніком"), і тому 
мусять керувати економікою 
так, щоб не допустити до та-
кої великої знижки, яку ми 
щойно пережили. 

З останньої рецесії економі-
стн побачили, що не конче 
мусять спадати ціни і змен-
шуватися . заробітні платні. 
Нова рецесія вперше показа-
ла, що не обов'язково, „коли 
Америка пчихне, то Европа 
дістає економічне запалення". 
У 1957-1958 p., під час еко-
номічноі знижки в ЗДА в явт, робітники 
Европі панував добробут, а в^тацій та ін.). 
Англії фунт стерлінгів ніколи 
не мав такої вартости, як тоді. 

Рецесія гоказала економіс-

„1Іудо відбудови", як у 
вільному світі прийнято назн-
ватн небувалий економічний 
зріст вільної частини Німеч-
чннн, розпочалося 10 років 
тому, точніше навесні 1948 
року, і тепер інформаційним 
урядовий бюлетень в Бонні 
наводить офіційні підсумки 
цієї відбудови. 

Не один з нас, колишніх 
діпістів, пам'ятає знецінену 
німецьку марку, яку після 
„верунґс"-реформн замінила 
нова марка. Тяжкі цс були 
часи для нас, діпістів, і для 
німецького населення, і в пе-
вннх місяцях, а ̀ то й перших 
роках мало хто вірив, що ця 
нова марка, втиснута в руки 
німецькому населенню пере-
можцямн, передусім ЗДА. ста-
не однією з най стабільніших 
валют світу, що ця марка, 
яка 10 років тому не мала 
жадного золотого чи валю-
тового покриття, спрнчннить-
ся до „економічного чуда". 

Статистичні дані, опубліко-
паііі боннським урядом, спра-
вді цікаві і наведені з німець-
кою . точністю й солідністю, 
хоча в них дуже мало згаду-
сться про те, що без амери-
ианської допомоги, у формі 
пляну Маршал.'іа економіч-
ннй зріст Німеччини напевно 
був би значно повільнішим. 
Але факти С фактами. Почне-
мо з того, що заробляв ні-
мецький робітник 10 років то-
му І що заробляє тепер. У 
1948 році промисловий робіт-
ник одержував пересічно 56 
марок на тиждень, за які ма-
лощо міг купити, а тепер 
одержує майже в два рази 
більше, тобто 101 марку, яка 
мас дуже високу купівельну 
вартість. В загальному реаль-
ннй зріст заробітку за 10 ро-
ків підвищився майже на 
8057-. Тут слід відмітити, що 
зріст цін на продукти й това-
рн становить тільки 9% за 
останніх 10 років і після 
Швайцарії є найнижчим у 
всій вільній Европі і одним з 
найнижчих у цілому світі. Це 
— один з наймаркантніших 
доказів економічнбї стабіль-
ности. k 

Німці нарід ощадний, але 
рівночасно широко впкорис-
товують можливості економі-
чного зросту. Так, в 1949 ро-
ці на душу населення Захід-
ньої Німеччини припадало рі-
чно (включно з дітьми) 45 
штук спожитих яєць, а тепер 
німець з'їдає 198 яєць річно, 
отже майже в 5 разів біль-
ше як на початках грошової 

реформи „верўнѓу". Десять 
років тому німець споживав 
пересічно півтора кілограма 
південних овочів на рік, а те-

Іванна Садятллга 

ВИХОВНЕ ЗАВДАННЯ МАТЕРІ 
а) ; j : 

Говорити про виховне злв-
дання матері нині, значить, 
старатися накреслити спробу 
нової виховної системи, базо-

свіді, а частинно на нових об-
с танќках і потребах поточно-
го дня. Іншими словами', су-
часна українська мати му-
сить шукати нових доріг, но-
вих шляхів до.своєї дитини, 
зберігаючи рівночасно такі 

1 

пер споживає в 9 разів біль-, вадоі частинно на старому до 
ше — але 13.6 кілограма. За-
те споживання картоплі, як 
продукту „нижчого" хараќте-
ру, понизилося з 224 кг на 
особу в 1948 році до 152 кг в 
1958 році. Німці відомі, як 
аматори доброї кави, тому не 
дивно, що зріст консумпції. 
кави зріс у Західній Німеччн-1 'Добутки давнього досвіду 
ні з 4 кілограма на душу в Ч № Ц " і . як. можливо . яю 
1919 році до 2.5 'кг в ц ь ^ у ! треба перещеплювати нині на 
році. ‚новин П^-нт.' ь 

Цікава справа з пивом. Де-! ОД"0.с neBHf. 0 ^ ? с н с а ' 
сять ро,сів тому пересічний."'ниє: ' с т а Р а і'"Ова виховна 
німець випивав річно 29 л і т . сцстеліа мусить бути базована 
рі„ аоганенького 'пива, а те- і Щ твердому фундамент, мате-
пер випиває 82 літри, мабуть. Р у с ь к о ї любови. 
найкращого після чеського! Кажуть, що діти, як, внрос-
П И Вд іТають в атмосфері іюдннноі 

Економічний зріст Захід- 'любови, краще й швидше 
ньої Німеччини ще далеко Я б Н Щ ^ Ш І 0 , ^ $ 
дійніов свого вершка, що під 
тверджують порівняльні дані з 
останніх років. Так, наприќ 
лад, купівлд електричних ма-
шинок д о голеннл, які були в 
продажу вже в 1949 році. 

урядовці та окремі громадяни, які в будь-якій формі за 
перечують принцип толеранції і рівности. Ніхто так не р а - і д н в с я ' и а пропозицію уряду 
дів вибухами бомб під синагогами, як володарі Кремлю! продовжити на 13 місяців ви-
Коли один із переслухуваних у зв'язку з тією подією в j плату допомоги тим безробіт-1 там, що автомобільний про-
Атланті заявив, що бомбу підкинув, мабуть, якийсь кому-,НИМі „Kj в ж е вичерпали прн-'мнсл уже не вирішує долі 
ліст, щоб дискредитувати Америку, то він мав рацію ПО-!н а Л е ж Яу j M допомогу з фон-' американської економіки, як 
стільки, що дійсно таке „геройство" варте комуністичного іл ,в безіюбітішх. ,то донедавна думали. Еконо-
провокатора. Тисяча статтей з похвалами на честь НікітИІ Крім уже згаданих урядо- мічне поліпшення почалося 
Хрущова і його кліки не приноснть комуністичній справі ( Е Нх заряджень, які спричини, j від квітня цього року, хоч 
і большевицькій верхівці, відповідальній за поширювання Ли вчасне економічне поліп-! автомобільна продукція, яка 
комуністичних впливів у світі такої корнети, як одна вістка І шепия, треба сказати, що в`становить тільки 5 відсотків 
про акт терору в Америці над мури нами чи „іновірцями". І цьому випадку американцям загальної крайової продукції, 

Усі екстремісти у світі закривають себе завжди най-, сприяло щастя. В лсовтні ми- ще й досі не виявляє потріб-
внщими гаслами, представляючи себе як єдиних і найправ- нулого року СССР випустив ної поправи. Правда, кожний 
днвішнх оборонців нації, які — ніби — примушені рятувати! першого свого „Спутніка", і 7-нн робітник у ЗДА зв'яза-

ний з автомобільним промне-
лом, але між цими робітннка-
мя великий відсоток станов-
лять такі, які не залежать 
безпосередньо від продукції 

батьківщину від її ворогів, що користуються безкарністю j це пригадало провідним ̀ лю 
від державних судів і законів. Треба сподіватися, що в цьо- дям ЗДА, що воші не .можуть 
му випадку всі ті, які в будь-якій мірі сприяли чи сприя-1 у своїх плянуваниях не ог-
ють расовій і віровнзнаневій неп рими рливості в Америці, j лядятнся на технічні поступи 
зрозуміють, що в своїх діях вони є союзниками найбіль-
шкх ворогів Америки. І вони перестануть ними бути. 

такої агресивної держави як 
СССР, що мас перед собою нових авт (фахівці в направі 

газолінових 

Хоч число безробітних під 
час сістанньої рецесії досягло 
найвищого рівня після другої 
світової війни, в країні не бў-
ло господарської паніки, а 
деякі кола громадянства на-
віть не відчували економічної 
знижки. Уряд не мусів корис-
туватися таким драстиічннм 
засобом у поборюванні рсце-
сії, як зменшення податків, 
хоч демократи ставили в Кон-
гресі відповідні проекти. 

Економіст переконались, 
що загроза економічних зни-
жок ще не зліквідована у 
вільній економічній системі, і 
що американське господар-
ство без глибоких потрясеш, 
може переносити економічні 
забурення. 

зросла на 200гѓ від 1953 до 
1958 року. Продукція елек-
трнчних пральних машин 
зросла на 400 відсотків за ос-
танніх п'ять років, а електри-
чннх холодильників — аж на 

А ось для порівняння ще 
декілька цифр: за останніх 
10 років життьовий рівень в 
Англії підвищився на 12%, 
в Італії —- на 33% у Франції 
— на 37%, в Австрії на 46%, 
а в Західній Німеччині — на 
78%. При цьому цікаво, що 
такі країни, як Франція чи 
Англія, одержали відносно 
значно вищу американську 
допомогу, як Західна Німеч-
чнка. Правда, лри цьому не 
можна забувати, що 10 років 
тому життьові умовиш, у 
Франції чи Англії були дале-
ко кращими, як в Німеччині, 
і німцям спочатку треба бу-
ло наздоганяти життьовий рі-
вень згаданих країн. Тут тре-
ба признати німцям їхню пра-
цьовитість, організаційні здіб-
ності й̀ певного року еконо-
мічну експансивність. 

Добре сталося, що Західна 
Німеччина належить до віль-
ного СВІТІ', що вона поступо-
во стає одним з найголовні-
ших заборол проти московсь-ф^д^^д 
ко-большевнцького імперіялі-
зму. Політична стабілізація в 
Західній Німеччині ераќтично 
позбавила комуністів усяютх 
ВПЛИВІВ. І ПІД військовим ог-
лядом Німеччина стає чимраз 
могутнішим оборонцем демо-
кратії і християнства проти 
'большевнцького деспотизму і 
безбожництва. Треба думати, 
ЩО, ПО наладнаній добрих 
стосунків із Францією де Го-
ля, Німеччина остаточно ста-
ке одним з головних партне-
рів ЗДА.у світовій боротьбі з 
Москвою. ' -

Малі діти, то 
^ніжні рос.нши, яких розвосві 

{ цвітінню сприяє поміркова-
^Іаий клімат. Бурі і спеки нн-

щать тендітну рослинку, спа-
люють ще нерозквітлий цвіт, 
обривають перші листки. 

Громи і тучі родинних нез-
год і трагедій від'ємно внли-
вають на нормальний, здоро-
пий розвій днтннн, так само, 
як надмірна, нерозумна, слі-
па материнська любов може 
спалити й звихнути молодш`і 
організм. 

Одного Г, того самого під-
ходу до всіх дітей уживати 
неможливо, і виховним зав-
данням матері є пізнати влас-
ну дитігау, зрозі'міти її по-
треби і вибрати для неї най-
конечяіші і найбільш підхо-
жі виховні дороги. 

Розумній матері треба впро 
ваджувати у розвосвий П)Ю 
цес дитини постійні новинки, 
новинки, які мають принести 
моральний капітал. 

Діти не люблять дармува 
ти, не люблять сидіти із за 
ложеяимн рі'ками. Вони або 
все про щось питають, пбо 
розмовляють самі з собою, 
або придумують собі якісь за-
няття. Бездільної дитини годі 
знайти, хібащо вона нездо-
роса. Використовуюви тоіі не-
стрнмнин гін до дії, розумна 
мати зацікавлює малу дитину 

І щораз новими грами чи яки-
іШтупаЛто в члени Ткраіиеько- мось рисуванням, ліпленням 

Перші кроки ` 
Колись, заколисіточп немо-

вля до сну, співали матері ко-
лнсанкн. Внспіві'валн в mix 
ніжно й тихо про котика- вор-
котнка, про дрімоту, місяць і 
зорі. Маленьке немовля за-
снпляло спокійно, оповите 
материнською піснею. Невже 
ж не можна приспівувати 
дитині до сну ще й нині, коли 
мати не працює поза домом і 
може присвятити дитині біль-
ше часу. Ніяка телевізія і ні 
яке гай-фіделіти не заступить 
дитині колисанок. Наступним 
етапом є знак святого хреста 
і перші слова розмови: мама 
тато, баба і Бозя. Далі йде 

ѓо Народного Союзу, бо вія дяс 
Вам дешеві та вигідні ріані ро-
ui забезпечення життя і рівно, 
часио v. обороіщем укроінеькоі 
справп в Америці. Украінгькнй 
Народшій Союз поважають і 
американці не тільки завдяки 
70 тнсячакн `иевства І 20-тя 
мЬтьйонового майна, але І за 
його гідиў, високопатріотичну 

поетову в обороні гвободн 
і демократії. 

з плястеліни, огляданням 
книжки з кольоровими ма-
люнками, вирізуванням папе-
рових ляльок чи коників, 
приймаючи в тій акції актнв-
иу участь. Діти люблять, ко-
ли інтересуються вислідом їх 
ньої праці, люблять похвали 
і радо підхоплюють всякі но-
ві сугестії -

Цього року я була свідком, 
як одна чотирилітня дівчинка 
g ^ — ' — — І 

В. Дубровгькни 

ВИСТАВКА „УКРАЇНА ПІД 
БОЛЬШЕВИЦЬКИМ ЯРМОМ' 

(бачив, що проти дверей сто-
(їть червоноармісць, рудий мо-
j скаль, з червоною зіркою на 
і кашкеті і зухвало дивиться 
і на табличку на дверях. Зав-
; важивши п. Коржа, що зби-
Ірався відчішялі двері, черво-
іноармісць загрозшгво сказав: 

П'ятнадцять років тому, в були наставлені патріотичної —„Харьковская Просвста"! 
січні 1943 року, большевиць- і проти большевиків. Вона Можст бить ти думаєш, што 
кий літак скинув на будинок весь час діяла в напрямі під- у ткбя двс голоюі?. . Нст! У 
Харківської „Просвіти" пару новлення українського націо- j тсбя одна Голова, і ми сйо, 
бомб. Воші не потрапили на нального життя в Харкові й (когдл прійдьом сюда, то сні-
самий будинок, а впали коло Харківській облнсти. Це було. мем с плсч долой! 
нього. Але цього було досить, міцною противагою большс- і Не було на вулиці нікого, 
щоб в будинку повилітали всі ввцькому підпіллю, що нама-(хто міг би допомогти п. Кор-
шибки і повивертало ^аром галося підривати морально-1 жеві затримати цього підпіль-
повітря віконні рами. Підчас політично населення цього;ного провокатора, що нахаб-
лютих морозів, що стояли то- великого міста іі впливати на но з'явився на вулиці навпро-
ДІ в. Харкові, цього було до- нього різними провокаціями j ти „Просвіти" в червоноар-
снть для того, щоб майясе н інтересах большевицької 'мійській уніформі. Так він і 
с п а р а л і з у в а т и діяльність пропаганди. Тому не дивно, зник чезатриманий. 
„Просвіти" аж до теплішого що большевицькс підпілля і Влітку 1912 року больше-
часу. Чому большевицький пильно стежило за „Просві-1 виків відігнано від Харкова 
літак ціли'в саме в „Просві- тою" і намагалося весь чаї ! аж до Волги й Кавказу. Жнт-
ту"? А цілив таки в „Прос- перешкодясати їй в праці й ; тя в місті стало трохи спокііі-
Birv", бо ніде більше бомб не розвитку. Такс спрямовання ` ніше і нормальніше. Серед рі-
скидав. Чому Х а р к і в с ь к а найвиразніше проявилося в(зних культурних заходів, що 
„Просвіта" стала об'єктом одному випадку влітку 1942 і їх „Просвіта" тоді проводила, 
спеціального нальоту боль- року. Завідувач господарства і намічено організацію вистав-
шевядького літака? Це ви- „Просвіти" п. М. Корж (віч- ки „Україна під большевиць-
ясниться з дальшого викладу, на пам;ять Небіжчикові!) од- ким ярмом". Просвітяіги й 

Харківська „Просвіта", від- ного ранку, прийшовши вдо- взагалі громадяни міста та 
новлена 12 грудня 1941 року, 'світа, як він це робив зви-1 областн, громадяни міста та 
сб'єднуиала в собі всі уќра- чайно для виконаиня різних І шепицьіа^ цочали збирати ма-
Шсмгі саѓм цього міст%і""щл господарських оОов'язь`ів, пл` теріяли для цієї виставки. Це 

були різні речі, характерне-
тичні для доби большевиць-
кого пануваиння над УкраІ-
ною, документи; світлини, ма-
люнки, спогади очевидців, а 
також чимало діяграм, зроб-
леннх на основі статистичних, 
даних, що їх зібрали міські 
та обласні статистичні ор-
гаяи. 

Пригадую, що один грома-
дяшін приніс для виставки 
навіть взірець того хліба, що 
ним большевики годували на-
селення Харкова у голодний 
1932-33 рок. Це був страшний 
на вигляд чорннн сухар, що, 
подивившися на нього, про-
сто не можна було собі уяви-
ти, щоб це було людською 
їжею, та ще й такою, що за 
нею голодні селяни припбвза-
лн з сіл, аби врятуватися від 
голодової смерти. 

Один харківський артист-
маляр дав на виставку свою 
картину, що зображувала 
комсомольців, які влаштову-
ють антирелігійний „карна-
вал" у Святогірському мона-
стнрі над Дінцем, коло Xap-
кова. Він сам бачив це вндо-
вищс, і воно так на нього 
вплинуло, що він потайки на-
малював цю картину і три-
мав її вдома у схованці. Оѓ-

вітлене якимсь ДИЯВОЛЬСЬКИМ 
червовим світлом від кострищ, 
це було щось подібне до ві-
дьомського шабашу на тлі па-
м'ятннка „товариша Артема". 

Здавалося б, що така вис-
тавка мала бути найліпшим 
способом пропаганді!" проти 
большевиків, і німецьке вій-
ськове командування, яке то-
ді напружувало останні сн;ш 
в боротьбі під Сталінградом, 
мусіло б поставитись до вис-
тавки з вирозумінням. Але 
сталося навпаки. Зондерфю-
рер Бек, що тоді завідував 
культурно-освітнімн заклада-
ми в Харкові, почувши про 
підготовў виставки, прийшов 
до „Просвіти" з ґефікінтором, 
оглянув експонати і негайно 
запечатав'двері виставки вій-
ськовою печаткою. 

Серед деяких громадян по-
чався переполох. „Німці за-
печатали Просвіту"! — пе-
реказувалн вони один одному 
й обминали „Просвіту" бічни. 
ми вулицями. Але Управа 
„Просвіти" це злякалась. Пе; 
речехавшн трохи, щоб заспо-
коїлось перше прнголомшен-
ня громадян. Управа почала 
шукати справедллвости у ви: 
щої військової команди. Пшло 

про те, щоб дозволили відкрн. 
ти запечатану виставку і не 
перешкоджали нашій праці 
для її підготови. Ці клопо-
тання привели до бажаного 
наслідку. Виявилось, іцо ній-
ці зовсім не збиралися закрн-
вати „Просвіту" чи запечату-
вати виставку, — а це було 
самочинною дією Бека. 

На Різдво 1942-43 року вн-
ставку відкрито. Сила грома-
дян, міських і приїжджих, уч-
нів, солдатів відвідали її й за-
лвшиля в книзі записів при-
хнльні враження. Самі речі 
унагляднювалн без зш'івнх 
слів те, чим була для Укра-
їнн й її народу 20-річна боль-
шсвнцька окупація. 

Щодо зондерфюрера Беіса, 
то пізніше з'асталося, що це 
був німецький скульптор з 
Берліну. Перед приходом до 
влади Гітлера він був кому-
ністом, а потім „влився" в на-
ціонал-соціял(етичну партію. 
Довідавшись про це, ми зро-
зуміли його поведінку. Але 
німецьке командування забо-
роннло йому мати будь-яке 
відношення до „Просвіти", І 
він обмежився керуванням 
Харківським Театром, куди 
назбирав комсомольців та 

комсомолок, а українських 
професійних артистів повнга-
няв. З цісю комсомольською 
молоддю він жив у повному 
порозумінні й час від 'часу 
влаштовував з нею оргії. В 
цьому театрі виставляли лн-
ше всякі оперети для розва-
гн німецьких вояків. 

Найбільше потрудився для 
організації виставки ВІДОМИЙ 
харківс ь к и й артнст-маляр, 
професор Художнього Інстн-
туту, Б. В. Порай-Кошнць, 
член „Просвіти", за що йому 
належиться велика подяка. 
Але й всі інші просвітяни 
працювали дуже охоче для 
виставки, і тому її чотири за-
лі виглядали, як на умовний 
воєнного часу, дуже перекон-
лнво. 

Большевнцьке підпілля, не 
спромігшись с п а ралізувати 
підготовў виставки через зон-
дерфюрера Бека, вирішило 
очевидно, покінчити з нею і 
з „Просвітою" в цілому З 
поміччю .бомб. Зробити цьо-
го большевикам також не по-
щасгило, бо аж до евакуації 
Харкова в серпні 1943 року 
„Просвіта" п р о д о вжувала 
свою діяльність. 

під наглядом мдми сушила на 
городчику сінце на свят-ве-
чірній стіл. Та сама дівчинка 
збирала, на фармі колоски, 
щоб на Різдвц поставити сим-
волічного дідуха. Так иавчн-
ла її добра, розумна мама. 

Любов до звіряток треба 
прищеплювати дітям дуже 
рано. Пес, кіт, канарок, крі-
ликн, білі мишки чи малень-
ќі рибки завжди є дитячими 
приятелями, густо-часто опі-
кунами і оСиірчнцнмн. Діти, 
aid люблять 'звфят і піклу-
ються ними, мгіють з природи 
добре серце. -

Безнастанна ! ДОПИТЛИВІСТЬ 
малих дітей змушує матерей 
пильно вважати- иа їхні від-
н на ід і. Діти з 'природи спо-
стсрежливі, слухають наших 
розмов навіть тоді, коли ми 
найменше того сподіваємося. 

Я слідкувала недавно за 
телевізійною передачею, на 
якій переводжено двохвшпш-
ні розмови із дітьми одного 
садочка. На запит, котре з ді-
тей має ЯКИЙСЬ особливий се-, 
крет, дівчинка` відповіла: 

Я маю великий секрет: 
наша сусідка',' пані II. буде 
мати бейбі. 

— Звідки ж ти це знаєш? 
спитав засцоченнй спікер. 

-— Так казала мама татові, 
відповіла Г)-.ііѓна дитина. 

Виѓказування при дітях 
критичних заяваѓ про наших 
знайомих, учителів, церков-
ннх провідників" чи суспіль-
них діячів завжди приносять 
шкоду, ррзумісться, куди гір-
шу, коли ті діти все розумі-
ють і радо беруть участь в 
таких розмовах. 

„Золоті бабуні" 

Особливу ролю у виховай-
ні малих і доростаючих дітей 
відіграють наші „золоті бабу-
ні". Воші може й самі не зна-
ЮТЬ, ЩО ЇХНЯ Па}.гість у вн-
ховвій ділянці іде на вагу зо-
лота. .Запрацьованим мате-
рям часто не Стає сил займа-
тися як слід виховною сторін-
кою „своєї" дитини. Тоді доб-
ра „золота баоуня" може тво-
рити правдиві чудеса. 

Знаю таку ‚одну сімдесятн-
літнто бабуню'в Лорейні, яка 
навчила 4 ̀ А-річну онуку пре-
красно читати ноти і грати 
на фортспіяі;і нескладні на-
родні пісеньки.. Та сама бабу-
ня допомогла дитині вивчити 
114 рядків поезій Т. Шевчен-
ка, потрібних .на конкурсі 
школи українознавства, до 
якої дитина ходить. 

Знаю бабуню у Филадсл-
фії. яка, працюючи поза ха-
тою, вишивала поспіхом заві-
сотая для кімнатки своєї ону-
ки, поки вона повернеться з 
вакацій. Знаю бабуню, яка 
водить маленького внука і до 
Божого Гробу і СВЯТИТИ па-
сочку та овочі на Спаса, і ко-
жної неділі деЎ нашої церкви, 
хоч батько того хлопчика 
американець.', 

Бабуні - це мистці в {юз-
казуваині казок, без яких не-
мислпме виховатися дитині. 
Бабуннні неструджеяі руки 
ліплять пресмачні пиріжки, 
голубці, „вушка" і всякў ін-
шу традиційну, українську 
страву. 

Бабуні вчать пісень, віршів, 
загадок і всього того, за чим 
тужить мала дитина. Недавно 
спитала я однісь дівчинки, що 
живе за містом, чи вона хо-
дить на ќяк: українознавства. 
Так, — відповіла мала з гор-
дістю.'— А де? — До бабуні. 
— відповіла дитина. 

Подібну виховну ролю мо-
жуть з успіхом відігравати 
всі бездітні тетн, і всі хресні 
мами, обов'язком яких є сте-
жнтп за рсетой``і'розвосм сво-
їх похресннцв;. Одна пані роз-
казувала мені таку історію. 
Вертаючись із Ню Иорку (а 
був це саме День Матері), во-
на знайщла в передсінку сво-
сї хати китицю рож. До кві-
тів була причеплена карточ-
ка, а на ній нескладним дп-
тячим почерком напне: „Хрс-

існін Мамі від Оксани". 
За науку української мови 

віддячилася Оксана своїй до-
брій хресній., мамі китицею 
квітів і повним уіюбови днтя-
чпм серцем. 

Таку саму виховну ролю з 
успіхом повинні, виковувати 
всі тети, беручи собі за пдик-
лад одну филаделфійську те-
ту, яка кожної неділі годує 
українськими (казками трос 
.малих сестрінќів, що живуть 
за містом. ОТСІЖ, можемо смі-
лнво сказати, що рідний дім, 
розумна мати, добра тета, і 
хресна мама та золота бабўця 
— це перщщ} .увіверсптет, 
який кінчають наші діти. 

. 
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- МІСЯЦЬ ФОНДУ „СВОБОДИ" І її ВИДАНЬ. СКРІПЛЮЙТЕ ГОЛОС УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВДИ, ПОШЛГЉ СВОЮ ЩЕДРУ ПОЖЕРТВУ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД „СВОБОДЃ! 

ПОСТАНОВИ - РЕЗОЛЮЦІЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩИНИ, 

УХВАЛЕНІ НА З І З Д І В НЮ ПОРЌУ, 
18-го ЖОВТНЯ 1938 р. 

Ми, делегати й гості, внход-
ці з Лемківіцнни, присутні на 
Лемківському З'їзді, в дні 18 
жовтня 1958 року в Ню Иор-
ку, ЗДА, схвалюємо такі по-
становн - резолюції: 

1) Заявляємо, що Лемківщн-
на була, с, і буде невід'ємною 
частиною України, а жителі її, 
лемки, що заселюють цю пре-
красну волость нашої Батьків-
щини в Карпатах, це вітќа ук-
раїнців, які разом з бойками, 
гуцулами, воликякамн, подо-
ЛЯКаМК, буКОВИВЦЯМИ, полі-
щукями, п р и д н і п рянцями, 
елобожан:ши, кубанцями та 
іншими українськими племе-

нами, творять один великий 
український `нарід. Від самих 
початќій нашої історії, бо ще в 
княжу добу, Лемківщняа на-
лежала до Київської Русн яка 
пізніше прибрала назву Укра 
Іна, а тодішні її мешканці, на-
піі предки, спільно творили 
славу і велич нашої Княжої 
Держави. Після загарбанн}і 
Лемківщиии Польщею : відір-
вання її від решти земель Ру-
сн-У країни, лемки завжди ви-
являлн бажання жити віль-
ням життям разом з русько-
українським народом, найкра-
щим доказом чого була зброй-
на боротьба за прилучення до 

материка під час Хмельниччн-
нн та визвольпих змагань п 
1918—21 роках. 

2) Шлемо гарячий привіт 
цілому українському народові 
иа рідних землях, який хоч 
живе у невимовно важких об-

МОЛОДА НАПЕЛЯ БАНДУРИСТОК 

Щ ` Ш і . Ш '.. ІШГ " W "'"ні ' rs 

Увага! Д)ТРОЙТ і ОНОЛИЦЯt Увага! У 

Дня 26-го жовтня (неділя) 1958 р. У 

‡ 
о год. 4:00 по полудні 
— п і д б у д е т ь с я — 

в залі 
УКРЛШСЬКО-АМЕРИКАІІСЬКОГО ОСЕРЕДКУ 

-і`.шгі Карпентер Кіќ`то в Дітройті 

АКАДЕМІЯ 
В ЧЕСТЬ 

Михайла Грушевеьного 
В . П Р О Г Р А М І : 

ДОПОВІДЬ проф. І. РОЗГОНА — Мистецька частина 
ВиставЌа творів М. ГРУІШЗВСЬКОГО. 

До чп.лсчіної учяоти аапроюуг. Громадянство ДітроЙту 
й Околиці 

ТОВАРИСТВО ПРИХИЛЬНИКІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНО! РЕСПУГ.ЛІКН 

І ГРОМАДСЬКИХ! КОМІТЕТ 

Українська Громада в Клівленді І 
Суде відзиачувати в 

40-ЛІТТЯ 
ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ 

СЛІДУЮЧОЮ ПРОГРАМОЮ: 

В НЕДІЛЮ, дня 26-го ЖОВТНЯ 1958 р. 
в ѓод. 6:00 веч. 

D клюбопМ залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
при Вест. 1-1 -ІЯ цул. 

пиголосять — ДОКЛАДИ — 
Проф. ЛІНЧЕВСЬКИП: Роля української літератури п 

иідроджеќні ісіціі; 
Проф. ЛКСИК: УСС у підготові Листопадового Зрнпу. 

В НѓУЏЛЮ, 2-го ЛИСТОПАДА 1958 р. 
в усіх українських церквах в Клівленді 

ополудні, ціѓлії Богослужень 
будуть відправлені 

ПАНАХИДИ 
за Тих. що впалх в боях за волю України. 

ПТ. 
Того ж дня (2-го ЛИСТОПАДА 1958 р.) 

в год, 4:30 по йол. 
буде влаштована 

в АвдиторіІ ЛИНКОЛН ГАП-СКУЛ 
мри Скреятоп Ровд 

СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ 
в програмі якої, доли згоду гостинно виступити: 

Пого Маґніфіценція Ректор Українського Вільного Уиі-
вергнтету в Мюнхені — Проф. Д-р Іван МІРЧУК, зі свя-
точііии словом; 

Чоловічий Хор „ТРЕМБІТА" з ДітроАту. під днрнґенту-
рою проф. Я. Цепендн. 

є 
Українські Злучені Організації в Клівленді очікують в 

цьому Великому Ювілеї участи всього Ўкраїнѓ ького 
Громадянства нашого міста ft Околиць. 

О. К. МАЛІЩЬКНП 
Голова ЎЗО в Клівленді 

Серед нашого товариського, 
політичного і м и с т є ц ь кого 
життя на еміграції маємо, на 

.жаль, мало нагод слухати му-
станинах московсько - КОМУНІ- 'ЗНКИ Н а ш о Г О w , a e a o r o . ^ПІо-
^ ж ? г Г ^ ^ 0

и
Л Є Я Н Л , ,ьПро'ІДУР" ѓа її виконавців:. Укра-

довжус боротьбу на всіх фрон- ; ї н с ь м а п о п н г М^НЧНЙ ітс. 
тахдо вільного й незалежного т е ц Г о . ^ Г ^ к о ж Г м у ^ 

_ ' ' І ќненці з західнім культурним 
d) Зокрема шлемо палкий Цвітом виявляє свій рівень, за-
пвський привіт, тій вітці і чаровус свосю глибокою ори-

бах юнаків. І я так думав. 
Але вийшло навпаки. На сце-
ну лишила иапеля молодих 
бандуристок, під мистецьким 
керівництвом, нашого славно 

У зверненні до глядачів, ми-
стецькии керівник п. Пота-
пенко подав плян розбудови 
капелі бандуристок до 25—30 
банду'р, а щоб здійснити цей 

дих кобзарок. носіїв правди 
про пашу батьківщину. 

В. П-іок. 

Наша маленька, українська 
плян і розбуду'вати до такої, громада зорганізована при 

пчальюстю і естетичністю. 
Цч. для нас, українців, внсо-

коціннпй скарб, що його ма-
смо ми втримувати на відпо-
відиому рівні, а особливо гру 
на бандурі. 

Бандура пройшла червоною 
стрічкою через всю історію 
нашої боротьби. Перебуваючи, 
н е д а в н о , 31-го серпня на 
7-му сумівському здвизі в 
Клівленді, Огайо, а бачив 
щось небуденне: Коли конфе-
ренсьс оголосив виступ Ка-
пелі Бандуристів осередку 
СУМА ім. П. Орлика із Діт-

ии уряд направив тс вели- р о і І т У і М н ш . , п р"н с у т а с ^ ^ 
безправство. и ту велику ^ „ ^ 4emjP ^ у с т р Ж н а 

сцені юних бандуристів в осо-

украшського народу в краю, 
якої ми вийшли — лемкам. 
Дорогі Брати і Сестри. Мн з 
великим признанням спостс-
рігасмо Вашу велику любов і 
прив'язаність до свого рідного 
народу, до своєї рідної церкви, 
до своїх рідних традицій, та 
подивляємо Ваші змагання за 
свої національні й релігійні 
права, яких Ви булю незакон-
но позбавлені, а які Вам нале-
жаться, та які Вн з такою вн-
трнвалістю, крок за кроком, 
собі назад здобуваєте. 

4) Домагаємося, щоб поль-
ський 
не 
кривду, яку він заподіяв укрн-
їнцям з Лсмківщинн та укра' 
їнцям з усіх тих українських 
теренів, які після другої світо-
иої війни ввійшли в сіслад Лю-
дової Польщі, і повернув їх з 
по-німсцьких земель, куди їх 
СИЛОЮ виселено в 1917 році, 
назад на українські терени. 
Хто як хто, але поляки мали 
найменше моральне право ка-
рати все українське населення 
виселенням за збройну бо-
ротьбу Української Повстан-
чої Армії. Адже ж період істсг 
рії По лі.ті після розподілу її 
між Прусісю, Австрією і Ро-
еісю — цс історія збройної бо-
ротьбн, частих повстань поль-
ськнх патріотів, польської мо-
лоді, польських повстанчнх 
армій проти поневолювачів. І 
хоч усі тодішні польські пов-
стаиня кінчалися невдачами, 
то ніколи переможці не кара-
ЛЯ польський 'нарід за ті пов` 
стайня виселенням ц і л о г о 
польського населення з поль-
сьшіх теренів, як це зробили 
поляки з українським насе-
лснням. В і956.році, польсь-
кнй уряд признав, що внселю-
ючи українців, він зробив їм 
велику кривду і заразом поо-
біцяв, що ту кривду напра-
вить. Від Того часу минуло 
вже два з половиною роки, а 
польський уряд ще тої кривди 
не направив. Домагаємося, 
щоб польський уряд нарешті 
ту кривду направив і дозволив 
всім виселеним українцям по-
вернутися на давні місця. 

5) Висловлюймо побажання 
до Українського Конгресового 
Комітету Америки і Комітету 
Українців Канади, щоб ті на-
ші Репрезентації в ЗДА й Ка-
наді, включили справу Лем-
ківщини та всіх українських 
теренів, що входять в склад 
Людової Польщі, до програми 
своєї діяльності!, та щоб голо-
сніше ніж досі, виступали пе-
ред відповідними міжнарод-
ннми політичними чинниками 
в обороні прав всіх українців 
у Польщі, в першій мірі дома-
галися повернення їх назад на 
рідні терени. 

6) Переснласмо Щ и р н й 
привіт для наших братів і се-
стср лемків У ЗДА й Канаді, 
згуртованих у братній, лем-
ківській організації „Лемко-
Союз". Радіємо, що організа-
ція, під тиском рядових чле-
нів. лемків - русинів, повіль-
но.'пле постспенно. відверта-
ється від Москви й москво-
фиіьства, та якогось безлнко-
г^ слов'янства, куди її довгі 

" нального інструменту - бан- то бандліисга Петра Потапен-
ка. Ця небувала подія, силь-
но зацікавила присутніх, які 
вже не раз в своєму }китѓі ба-
чнли вн(ггутш бандл)истів. 
Мій співбесідник жартом ска-
зав, що все вже бачив, але ка-
пелі бандуристок 'ще не ба-
чив. 

Бандурястки і хористки за-
йн.члн місця на естраді в своїх 
чарівних, національних стро-
ях. Першою точкою програми 
була народня пісня „Ой у по-
лі дві` тополі". Вже з перших 
акордів бандур і співу хорнс-
ток можна було оцінити велн-
ку працю і осяг невтомного 
мистецького керівника п.. По-
тапенка. Свосю грою і співом 
молоді бандуристки багатьом 
присутнім витнсли сльози ра-
дости і гордости, що українсь-
ка нація є незломна, бо ці ді-
тн є вихованці сміграцЬ`іних 
таборів, які перейшли тяжке 
лихоліття. Але їхні батьки і 
вони зберегли в собі любов і 
пошану до рідної пісні і му-
аикн свого народу та свосї 
батьківщини. Не беруся оці-
аюватн із музичного боку, бо 
не є музичним критиком. Всі 
пісні, як лірична пісня „Гаєм 

вода тече" та 

їм успіху в переведенні тої до-
гшмоги. Віримо, що вже не да-
лекий той час, коли обі наші 
братні, лемківські організації, 
будуть співпрацювати для до-
бра лемків у краю і в цілому 
світі. 

7) Просимо всіх ниходціл з 
Лемківщиии і тих наших зе-
мсль. що належать до Людо-
вої Польщі, проживаючих в 
ЗДА й Канаді, давно-1-ново-
прнбулнх. без рігннці як хто 
себе називає — русином, кар-
паторосом, українцем чи рус-
наком, та без огляду на те, хто 
до якої церкви ходить, всту-
пайте в ряди Організації Обо-
рони Лемкн)щннн, яка висту-
пас в обороні прав всіх наших 
людей, що живуть в Польщі, і 
всі спільно, разом, як брати, 
організуймо моральну і матег 
ріяльну допомогу для'наших 
обездоленнх братів і срстер у 
краю. 

8) Також всім тим нашим 
братам і сестгіам лемкам, які 
проживають в інших країнах 
та державах світ}', пересила-
ємо щиросердечний, лемківсь-
кнй привіт та поздоровлення. 
На все добре! 

І 
В НЕДІЛЮ, 2в-го ЖОВТІШ 1958 р. Год. 8:00. по по.і. 
ич грніці New Farmers Oval 2, при ва-1й вул. І Metropolitan Avc, Middle VillaRe, L. I. 

МИСТЕЦЬКІ ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
- B L U E STAR S.C. 

11:45: УСК „В" дружина — НЮАГК „П" дружина. 
1:15: УОК „ЇВ" — BLUE STAR (релерви) 

СУБОТА год. 2:00 по пол.: УСК (новажн) — DEUTSCH UNOARN (ноиаіиі) 
год. ЗЛО: УСК (учні) — PFELTZER (учні). 

ІДОІЗД: ВЛІТ Сапагеіе Line до Myrtle Ave., а відси пересісти на Metropolitan Лчс.( 
Train та їхати в сторону Middle Village до останньої зупинки. 

У С К (Ню Йорќ) 
ПКГЕДЗМЛГ: 

УВАГА! ДІТРОЙТ. ВИНДЗОР і ОКОЛИЦІ! 
УПРАВА БРАТСТВА СВ. О. НИКОЛАЯ, 

ПГУҐО Відділу Україиського Народного Союзу в Дітройті 
запрошус все Українське Громадянство на 

ЗОЛОТИЙ ЮВІЛЕЙ 
50-ліття діяльности Відділу 

в НЕДІЛЮ, дня 26-го ЖОВТНЯ 1958 р. 
о ѓод. 3-ій пополудні 

в залях УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ в Дітройті 
прн вул. Мартин, ч. 4вб5 

Головним промовцем буде п. ДМИТРО ГАЛИЧИЙ. Гол. Предс. УІІС. 
МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА — БЕНКЕТ 

Сподіємось, що Українське Громадянство разом з усією Союзовою 
Родиною та з членами всіх інших українських Братньо-Запомоговнх 
Товариств- гідно вшанує ЮВІЛЕЙ першої української братсько-запо-
могової установи в ст. Мишиген, чим вшакус пам'ять наших піонерів. 

УПРАВА 

кільќости, треба понести вели 
ќі фінансові витрати, на які 
неспроможні самі члени капе-
лі. Він закликав присутніх до 
купівлі однодолярової фото-
знимкп цієї капелі, за кошти 
яких мас розбудовуватись ка-
пеля. Але збірка ця була ма-
ленькою краплинкою в морі, 

Відділі УККА в Кентон. Ога 
но, вже робила збірку для на-
шої славної капелі бандурнс-
тів під керівництвом пп. Гри-
горія Китастого і Володимира 
Божнка. Хоч нас і не багато 
тут, але на такі загально-нацІ-
ональні справи, наша громада 
стао жертвенлою і тому І для 

до тих великих кошѓів, яких ціої молодої капелі бандурне 

роки провадили їхні лідерн-
моквофіли, і повертасться на-
зад лицем до свого рідного на-
роду. Про це наявно свідчять 
факт, шо допомога, яку запля-
нував „Лсмковсьіікин Рслнфо- зелененьким' 
вин Комнтет". мас бути внси- І д р у г а народня"пісня „Туман 
лана на Лекшщнну і для лем-
ків. а не, як це було під час 
другої світової війни, до Мос-
квн і для москалів. Бажаємо 

Євгенія ЗАРИЦЬКА 
МЕЦЦО-СОПРАНО 

виступить з концертами 
в АМЕРИЦІ: 

НЮИОРК: 
25-го 

СУБОТА, 
жовтня 1958 р. 

Год.: 8:00 веч. 
TOWN HALL 

форт.: I'd май САВИЦЬКПИ. 

ФИЛАДЕЛФЮ: 
СУБОТА, 

8-го листопада 1958 р. 
Год.: 7:80 веч. 

TOWN HALL 
Форт.: Роагаи СЛВПЦЬКІІП. 

яром котиться", — виконані 
капелею бандуристок, а марш 
молоді „МИ ростем" (слова Б. 
Ннжанківського та музніса 
керівника бандуристок п. П. пожертву для цього вели'чаво-
Потапенка) прн доповненні xo-JtY) д і д п 'К о л„ б навіть, склали 

гоюі потребують. Доля цісі 
молодої капелі лежить, вн-
ключио на всьому українсь-
кому громадянстві. І тому, я 
хочу з цього місця апелювати 
до всіх допомогти п. днрнген-
тові Потапенков: здійснити 
його шляхетну думку.. Бо це 
будуть наші майбутні релрс-
зентанти. які зможуть нас за-
репрезснтуватн у вільному 
світі, на всіх міжнародних ви-
ставах. і вільно сказати, хто 
ми і чиї ми діти. Бо культур-
ний світ оцінюѓ, зрілість нації 
по її культурному рівні. А на-
ше музичне мистецтво стоїть 
в перших рядах між культур-
ними народами. Бо наші бра-
ти і сестри із Київського ан-
самблю пісні і танцю (коли 
ви (ѓгупають за кордоном) не 
мають змоги промовити до 
вільного світу п імені україн-
ського народу. Московський 
окупант скував їх залізними 
кайданами і заставив співати 
і танцювати для ‚.русской 
культурьі". 

Українська еміграція мусить 
без вагань скласти скромну 

ру юного СУМА виконано иа j 
високому рівні. Це був шедевр 
мистецького показу на сумів-
сько.му адііплі. Ця молода 
і маленька капеля б а н д у р н е 
тон, яка нараховує 10 бандур 
і 9 хорнсток, показала перед 
великою кількістю глядачів 
свою здібність і працьовн-
тість. 

по одному доларові від кожної 
української родини, то через 
рік, а може й раніше, мн мог-
ли б бачити здійснену мрію 
капелі бандуристок у 25—30 
бандур. Не тільки із новими 
бандурами, (кошт однієї бап-
дурн виносить 300 дол. ) а і н 
нових строях. І тоді мн будемо 
горді за виступи наших моло-

Унр.-Літвратурний Мистеи,ький Ќлюб 
у #ИЛАДЕЛФН 

— в л а ш т о в у с — 

25-го жовтня (субота) 1958 р. 
о год. 7:80 всчером 

в золі СОЮЗУ УКРАЇНОК — пул. Франклін, ч. 900 

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 
З тпкою проі`рамоіо-

Уривки з попістей „Довбуш" та „Шляхи життя" 
— пропптвс — автор В. ВОЛКОВ; 

Поезії — прочитає — автор В. БІЛИЌ; 
„З пожовклого нотатника" — прочнтас — авторка 

Я- СОСКІШМЮТРУКОВА та артист Я . РУДА-
КЕВИЧ. 

ЃЎТЕРКА ПРИ ЧАЮ. — ГОСТЯМ РАДІ. 
ВСТУП — І до.1 

тоќ, також зробила скромну 
збірку в' сумі $23. — Просимо 
всі організації і громадянство 
піти нашим шляхом, в чому 
шастн Вам Боже, в добру до-
рогу до доброї ціп:. 

Відділ УККА 

оиРАкюз. н. п. у В а г а ! 

АДАМС ВІДХОДВТЬ 
ІЗ БІЛОГО ДОМУ' 

Вашингтон. — 3 Білого До-
му повідомляють, що Шерман 
Адамс мас відійти з Білого 
Дому до того часу, коли пре-
зидгнт Аіізенгавер вернеться 
з свосї передвиборчої поїздки, 
це зпачить перед четвергом 23 
жовтня. Він зрезигнував із 
становища головного дорад-
ниіса Президента ще 22-го ве-
ресня, але працював досі в Бі-
лому Домі, поки ного наступ-
ник не запізнався докладно з 
своїми обов'язками. Адамс му-
сів залишити працю коло Пре-
зидснта внаслідок прнниман-
ня подарунків від мільйонера 
Бернарда Голдфайяа. 

Увага! ОКОЛИЦІ ! 

y^S^J^S^Jil^i^5^S^S^i^5^5^ 
і РІЗДВЯНІ 

ЛИСТІВКИ 
(серія 

роботи мистців: 
ЗАЛУЦЬКОГО 

Український Народний Дім 
в.СИРАКЮЗАХ. II. П. 

о б х о д и т ь 

25-літній Ю В І Л Е Й 
свого існування 

в СУБОТУ, 25-го ЖОВТНЯ 1938 — год. 8:00 веч. 
"" - в і д б у д е т 1.1 ̀ її 

ЮВШЕЇША ЗАБАВА 
в НЕДІЛЮ, 2G-ro ЖОВТНЯ 1958 — ѓод. 2:00 п. п. 

ІбвіЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
на якому промовлятимуть: 

гол. секр. УІИ'оюзу д-іі Яршлии ПАДОХ 
та 

інж. Юліям КОНКО. 
В прогрямі Велќету: 

Виступ місцевого хору „СУРМА" під дириг. п-ні Олени 
КОКОДІШСЬКОЇ; сольоспів п-нн Пптрнціі ВЎІ'Н — при 
акомпаньяменті п-ні Ольпі ЌРУЛЬ; сольо тпііещ. п-іш Р. 
МАСЛЯК і п. Р. КІТ: привіти від представників місцевих 

І позамісцсвих Орг.чш:і:іціЛ 
т 

В ИЕДиШ), 2С-го ЖОВТНЯ 1958 р, 
о ѓод. 12:00 влол. 

будр uUiipnu.iriui 
в українській кат. щ-рі.иі ї`м. Іпанп Хреѓтнтеля 

ТОРЖЕСТВЕННА СЛУЖКА Г.ОЖА 
аа здоров'я їм К члеігію, ти 

ПАНАХИДА 
на померли'х члеиін Л-4ср. Народного ДОМЇ'. 

^ # а - . 
Проситься взяти учпсть у 25-літн1м ЮнілсІ тп гідло 

відсвяткувати це довго очікувано Свято. 
УПРАВА УКР. НАР. ДОМУ 

ІПИКАҐО: 
9-го 

НКДІЛЯ, 
листопада 1958 р. 

Год.: 7НН) веч. 
Авд. Школи си. Миколам 

_ ПР" Форт. К. ІУЬ%СЛЮК. 

ЮШЛЕНД: НЕДОІЯ, 
Кі-го лястопада 1958 р. 

Год.: 6:80 веч. 
Lincoln High School 

Форт.: І'омда САВНЦЬШШ 
ДІТРОИТ: надиш, 

23-го. листопада 1958 р. 
Год.: 6:80 веч. 

Український НародтпгА Дім 
(вул. Мдртіп). 

Форт : N. 0IFF0RD. 
Псредпродаж квитків в ваших 

КНИГАРНЯХ. 

МОШИНСЬКОЇ 
п'ять nrrjK з циклу „Гуцульіцнна" й одна 

із Матірю Божою) 
, друковані багатьма кольорами і на добірному 

папері — вже с на складі 
у ПЛАСТОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

„МОЛОДЕ ЖИТТЯ" 
144 Second Avenue NEW YORK, N. Y. 

He зважаючи на великі кошти продукції гтпраг.мосн 
пдержитн дотеперішню ціну 

1.00 (один) ДОЛЯР — за 10 ШТУК 
(разом з конпсрт.-)міі і 

Дотеперішнім .Шіічакм цжс ііийблііжчими днями ПО'НІ-
пасмо висилку листівок на відомі ним ;ідім.ти Хг.і дія і не 
:і.чіілатнн за вислпиі йому мшіулорічні І'іадішні і ціютріч-
ИІ Великодні листівки, зволить надќ лати нам окремі- аа-
мовлення, разом з належніотш :і.ч ці картки 

Крім згаданих листівок, магмо ще на складі лиіттіик'и 
інших мистців та інших видавців ио знижених цінах. .Nfac-
мо ще теж на складі неислнкнй запас нідомнх %же широ-
кому зигплоні листівок УРОДИН()ВМХ. ГМ'ЯНИНОВИХ 
та для інших нагод в ціні по 12' , цснги іа штук`.-, а По 
100 дол. за десять штук. 

К Н И Г А ` Р Н Я М З Н И Ж К А ' 
Звертасмо увагу на нашу липину адресу; 

" M O L O D E Z Y T T I A " 
Р. 0 . Box 364, Cooper Station — New York, N. Y. S 

Грошові перекази і чеки просимо пиинсувлти на: 
'і MOLODE ZYTTIA, Inc. J 

ДЕМОКРАТИЧНК ОБЄДИАНИЯ БУВШИХ ркпрксовАішх УКРАЇНЦШ совстсьіаш 
РКІКНМОМ (ДОБРУС) 

під протекторатом 
ДЕМОКРАТИЧНОГО КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 

АМЕРИКИ (ДУКЦА) 
в л а ш т о в у с — 

в НЕДІЛЮ, 26-го ЖОВТНЯ 1958 р. 
ва УКРАЇНСЬКОМУ ЦВИНТАРІ 

п Паши Круку, Ні о ДжораІ. 

ЖАЛОБНУ МАНІФЕСТАЦІЮ 
а приводу 

25-РІЧЧЯ ОРГАНІЗОВАНОГО МОСКВОЮ 
и 103S р.4 ГОЛОДУ'в УКРАЇНІ. 

ПОЧАТОК о 1-ій год. по полудні. 
В Маніфестації візьме участі. 

Президент УНР в ркзллі Д-р С. ВИТВИЦЬКИП. 
На Маніфестацію прибуде: 

гуверкатор стг#ту Ню ДжораІ — РОВЕРТ В. МАЛ1ШР. 
1. ПАНАХИДА, яку відпрзниті. ВисокопреосряіцгинІПГЯЙ 

Архнспископ МС`ТИСЛАВ; 
2. Складання вінкіп нп символічну могилу жертв голоду; 
3. Промова Голови Президії Федерації ДоОрусіисьхого Ру` 

ху - С. ПІДГАИНОГО; 
4. Посвячення пам'ятника нп могилі проф. І Дубшщя — 

ангора IJ тому Білої Книги при чорні діла К{м`мля; 
Ѓі Пр'імоіці підомого публіцисти і колишнього п'яяня СОВІ̀.Т-

лькях конц-таСііріи Юрія ЛЕНРИНЕШіА-ДИВНИЧА; 
в. СПІЛЬНА ТРАІІКЛЛ-ПО.МІІНКН. під час якої будуть 

промонлнти н:ііиі і и)дкн ічиіпдоиоі трагедії 
Вартість Трансзи-Номнноь- — S до.і. від осііГін. 

Прохання До (н-іО що бажали б і сіяти участь н Трапезі, а та-
кож іхатн автобусом, ‚іголосіітцсн цс ні.пише `lS-ги жовтяя, 

на ОДНУ а такп.х адрес, 
1. І. IBSCEHIOK '.Ю Ќшіпо „і'". Ню Порі. YU 2-0669 
2. Ф. ОЛГИНИК 210 Е. (і пул. Ню Порк (jR 5-0456 
3. С. Ю'ЛИК - 77^ (irntc St., Вмпх, Ню Порк І`С 5-4887 
4. М. СТКПАНЕНКО U P. І). No .1. Нох 455, 

New Brunswick. N І ЌІ .гі-7.гні7. 
Автобуси відійдуть її год l'2-lft пнолулне 

від церкви сн. Володимири, .4.44 К. 11 пул. її ЧНУ Порќу. 
Вартість переїзду н ДНЯ і.піці — 'і дол, від особи. 

L Численною участю н ціп МАНІФЕСТАІЩ ніддаймф 
належне нашим братам і гсстрцм жсргвам 

мік'копськінч) большевмзму 
Управи ФЬтії ДОВРУС-у п Ню Порќу 

^доодооосоовоосв; 
УКРАЇНСЬКІ МОЛОДЕЧІ ОРГАШЗАЦП міста НЮ ПОРЌУ 

СІАРКВО — ЛІГА УКР. КАТОЛИЦЬКОЇ .МОЛОДІ — .МЎИ — ОДУ.М — ПЛАСТ — СУМА — Т-ВО .`ЌІ'. ЇІРАВО-
СЛАВНОІ МОЛОДІ — ТЎОМ — УКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ГРОМАДА — УСК — УКР. СТУДЕНТСЬКИЙ К.ІЮГ. 

ПРИ КОЛІО.МЬЇП( І.КОМУ УНІВЕРСИТЕТІ) влаштовують. п НЮ ПОРЌУ 

25-го жовтня і 16-го листопада 1958 р. 
Другий ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ м. Ню йорќу 

П Р О Г Р А М А : - _ 
' Ѓод. 10:00 — ВІДКИВАЇІКОВІ ЗМАГАННЯ " 

жіночих і чоловічих дружин 
Год. 1:00 — ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ ЗМАГАННЯ. 

СУБОТА. 25-го ЖОВТНЯ 105Н 
Стадіон East River Park 

П. СУБОТА, 25-го ЖОВТНЯ 1958 р. 
Заля Укр. Нар Дому (140-42, 2nd Ave., New York) 

Оркестра В БОСОГО 
Ш . НЕДІЛЯ, 16-го ЛІІСТОПАДА 1958 

Junior High School, баул, і Ave. "В" 

ВЕЛИКИЙ Б А Л Ь 
ПОЧАТОК — гад. 8:30 вечора 

МИСТЕЦЬКИЙ ВЕЧІР 
ДОХІД"ПРИЛНАЧКНИП НА ФОНД"КА?КДРИ УКРАГНОЗНАВСТВ^А 

Коо{)дниацШни ІСОМІОІЯ Молодечих Оргипізаціа 

-
Шо Порќу 

'^з^OQOOO^^soooQOOOQQQQQOQeoдoeoPQoe^^gзe^^aeegнsaoooђ^ 



СВОБОДА, СЕРЕДА. 22-го ЖОВТНЯ 1958 Ч. 203. 

Спорт 
УАСГ — РОЧЕСТЕГ — 
ГУНГЕГІЯІІС fi : 0 (2:0) 

РоЧССТСр, П'ЃО жовтня. 
У ACT: К. Геральд. J. Гінѓ 

вен, В. Дичкішькші. М. Ко 
гут, В. Кмад. Є. Лом. Д. Зѓѓ 
надівсь нніі. Д. ТИМЧІ̀ ШСІ).' М. 
Шовчпшпн. П. Іпягіп, Д. Кп-
гут. СДаіцншаі;. Г. Марчеико, 
І. Олійник. 

Тяжко сказати, чи наші 
:аіагуни за один шждень аж 
т-чіс поправилні я. чи. граиічи 
проти кондиційно с.'іабоиїнро" 
півника, малії багато щастя. 

НА ЛІКАРСЬКІ ТЕМИ 

НЕБЕЗПЕЧНА НЕДУГА ОЧЕЙ 
ГЛАВКОМА 

У багатьох етейтах ИДА ідо 
щпіюколикросна кампанія " 
охоронити зір людини від 
найбільшого ііого ворога — 

иошддаинх осю у 
ній акції охорони 
шого людського органу 

Головна канцелярія 

ѓі шляхст-
иаиціннін-

ока. 
ц:сї 

Франція признає права Кам$руну 
ДО самостійності! 

Париж. - Ахмаду Агід'ю, 1-го січня 1900 року. Фран-
уряду 

}цілковито усунути цю недугу. Сіір"). звідки й беремо ц: ін-
;ї. навпаки, `занедбання її ігри-(формації. Такі самі журнали 
і водить людину, зокрема в і видають лікарські асоціації по 
І старших роках.'до повної елі- інших етейтах. 

Які функції мас Амсрнкан-
ська фундація для сліпих, які 
її завдання та методи праці?) 
Відповідь на це знаходимо на j 
сторінках згаданого журналу: 
освідомлювати тих. кому за-
грожус сліпота, в першу чергу 
від главкоми, а тим 

прем ер автономного 
Камері'ќў, що знаходиться 
формально у вірчому завіду-
ваині Об'єднаних Націй, а на-
справді с колонісю Франції, 
повідомив місцешій псевдо-
парлямент в столиці того кра-
ю. Яунде. що він дістав від 
французького міністра замор-
ських посілостей, Бернара 
Корнью - Жентіля, офіційне 
повідомлення про визнання 
Францією права Камеруну на 
власну державність, Франція 
ставить за сдину передумову 
— затвердження такого вне-
сення народом, себто переве-
дення плебісциту. Щоб підго-
товитн Камерун з його `З мі-
льйонами населення до всела-
родного голосування, треба на 
це біля If-, року часу. Фран-
ція передбачає надання са-
мостійности Камерундвізднсм 

цузькнй уряд поставить офі-
ційне внесення в ОН, щоб за-
кінчитн період вірчого адмі-
ністрування Камеруном. Ка-
мсрун у західнііі Африці, ве-
лнчнною кругло 170,000 ќв. , 
миль, був перед першою світо-
вою вІЇіною німецькою коло-
нісю. Після тіої війни німецькі 
колонії передано формально' 
під управління Ліґи Націй, 
фактично поділено між Аи-
глію і Францію. Після другої 
світової війни формальний 
мандат перейшов на Об'єднані 
Нації. Ѓгана, якої адміністру-
вала Англія з доручення ОН. 
вже д:стала с а м о с т ійність. 
Признання Францією права 
на самостіїіність Камерунові с 
чс{н`овим актом французького 
лібералізму — п і с л я недав-
нього визнання державяости 
Гвінеї та прнобіцяння неза-
лежностн країні Тоґо. 

З Bail Вссппхппього, відійшов від вас . 
п поділю, 10-го жовтая 1968 року, 

11ЛШ НЛПДОРОЖЧШІ МУЖ, БАТЬКО, БРАТ 
1 ДІДО, 

б і ь п . ВІКТОР Л И С Н Я Н 
б. старшина ЎТА, 

уроджений в Стецеві, пов. СЃІЯТЌИ, Україна-
11Л І'ЛСТАС відбудеться у ВІВТОРОК, 21-го ж о в т н я 

1958 і1-, о год. 8:00 іи:ч., в сох. заведенні П. flpexx в Ню 
Пирку. 

ПОХОРОН — в СЕРКД5','22-го ЖОВТНЯ 1868 року, 
п ѓод. 1:00 по полудні, з того ж иох. здведсння до дсрьамі 
пі. Юра, опісля т і кладовище Кальввріа в'Ню Норку. 

МАРІЯ — дружнќа 
ІРИНА, БОГДАНЌА-— дітк 
Д-р Микола Сидор ЧАРТОРННСЬКІПІ — зжть 
(ІН`КИ— брат з родшіию 
ТАНЯ, ЛІЛЯ. СВЯТОСЛАВ, БОГДАН — жвукм 
Д-р Орест БУПНЯК з дружвнои) 

Пентагон прихильно ставиться до 
модернізації еспанської армії 

оглт. не тримаючи ` . — 
ihl грають цілий предметіі), веселка 
ції лучників і стя- лнпнтися на світл 

дружинам. 
Трохи більше оп.тшраці в 

нападі і УАСТівці моя;уть смі-
ло ставати до бою проти кож-
лого противника. 

„Голі" для У ACT стрілили: 
Д. Завадзвськміі 2. II. Івасів 2, 
Д. Тішченко ѓа І Грсвеи по 
одному. 

Микола Сина 

ќїї своїх філій та 
що мас сот- твенність громадянства на цю 

а тисячі са- і с а з ь , а р и т л Н ( . ь к у ц і л ь в 1949 р . 

Хромовськин. виграна була б 
для юньйорів таки ваносою 
справою. Добре, що таку про-
бу зроблено ще пеі)сд мнстець-
кнмн змаганнями . . . Молоде-
ча Ліга Стейту Ню Джерзі — 
зараз нараховує 8 клюбів: мас 

^ц своїх рядах таки добрихзма-
Ігуиія. Пс було видко ДУЖО 

ВІСТІ 13 „ЧОГІЮМОГС ЬКої }добре на останніх змаганнях. 
СІЧІ" в ІІДОЛРКУ І Ь-ох змагунів дружиш! ре-

Ізспви юньйорів та 7-ох зма-
Пюарк. — В неділю 11-го і гўнів дружини учнів „Чорно-

жовтня 1958 року перша діїў- м'орської Січі" розіграли, як 
жина „Чорноморської Січі" відружнна юньйорів „Б", това-
Нюарку павзувала. Друга Іриські змагання проти дружи 
дружина ланки копаного м я-
чарозігі'ала мистецькі змагай-
ил проти Патерсон Ікде'нпен-
дентс і виграла їх у високому 
висліді. бо аж 8 : 2. Сама гра 
другої дружини була досить 
жива, повна емоцій, хоч, як-
Шо йде при співпрацю поміж 
поодинокими зм агу нами, іи.-
на і ил далі ще И" Допису:. 

Дружина КСК „Чорномор-
ськї Січ`" юньііорн розіі ра 
ла товариські змагянші nj'om 
і'айбільш(ч'о конкурента мо-
лодсчої Ліѓн Ню Джер?і Стеіі-
ту „Спер" юньііорн Сама 
гра булл дуже завзята, t але 
..чесна", повна змінних снтуа-
цііі під ворогами. Після паік-
кого бою наші юньйори виіі-
ииш і тепер переможцями з 
відношенням воріт 3 : І у свою 
користі.. Ворота добули: Коз-
добя, ВоркЬвськнй та"..Чікен". 
І̂ ез скріплення Дуткіпнч 

згада!іа Ф^тідація охоплювала 
по всіх етейтах 70 тисяч по-
стііших добродіїв - н{ертводав-
ців, що склали 480,000 доля-
рів на цілі Фундації, а в цьому 
Іюці список членів - філянтро-
пів збиљплівся майже утроє і 
начислим: 200 тисяч осіб - до-
бродіїв, що пожертвували бі-
льше як мільйон долярів. 

До гуманітарної акції цього 
центі)ального ..бюра мнлосер-
дя в останніх роках включи-
лаСя ще одна крайова органі-
заціл, відома під назвою „Ла-
йонс" (Лепи). Тисячі Пі клі-
тин на місцях морально та фІ-
нансово допомагшоть тим, які 

кого ќлюбу „Гальдон". По "ці 
кавін і завзятій грі обндвох 
противників ‚дружина „Чор-
номорська Січ" юньііорн 
„Б" програли. 3:1. Одонокі во-
іміта для Січі добув дуже гар-
ннм стрілом наймолодший 
Дутксвнч (с їх у нас 3-ох!). 

Дружина ‚.Ч о р н оморська 
Січ" "учні - розіграла перші 
миѓтецькі змагання в.иімсць"1 

і.о - амернканськііі Молодечій 
Лідзі. які по завзятій, але чес-
ніи грі обох дружин, виграла 
дружина Исральцер - - учні. 
2:0. Все ж таки. вран;еннл ІЗ 
самої гри були додатнімн і ми 
пі римо, т о й учні скоро поч-
нутЬ вигравати. Загальний вн-
слід останнього тижня: 4 зма-
гання, виграних 2, програних 
теж 2. зі запільним відношен-
НЯМ воріт 12 : 7 в користь 
‚Січ:". (іх) 

АРТРЕТИЗМ 
Воршадьвв рукп Досліді В SPEARS Артретвчнврукв 

ці п . іш. іи Двері ДЛЯ ПЯ-
д.%ж:иіия тисячам в и 
міорих. що вже не MB" 
ЛН ніякої надії ва по-
міч у іх ортретичижх 
І І"-Н`І:ІІІСMIHN 60.UIX. 

Яі(ПІО Ш І І І ( М Г . ' І И Ч О -
іииі п цьому Ліќўванќі, 
"їм доаоВогло вже так 
б а т ю ЛІ'ПИ" в It бо-
ліо І окалічеияі. звер-
ІІІТІ.ГІ! ЛИСТОВНО до НІЙ-
:ш від по відпою без-
іілитнот л І те риту РОЮ 
та відиідайтв Виіпого 
місцевоїи лікаря - хі()е-
ораитора. 

Spears Chiropractic Hospital, Dept B-IOZ, Deover 20, Colo. 

свідомкггь стали досмертними 
калікамп,' втратили свій зір. 
Ця крайова організація за-
кликас населення своїх округ 
включитися п кампанію р;г 
тунку очеіі своїх і своїх д р у 
зів — негайно 'й масово під-
датнся лікарській обсервації 
иіодо грізної нсдугн очеіі. — 
ґлавкомн. Бо стерен{еного Соѓ 
стереже. _ _ _ ^ _ _ _ _ _ Р- К' 

річннп І'нчард Л. Гевснс вже 
три роки лежить непритомний 
після того, як 16-го жовтня 1955 
року авто, яким він їхав, пере-
нернулосл в рів. 

С Лрк Мергоф із Кипи-), Іллн-
ноЛ, завважив чорнобілого жу-
ралля, що летів із Клниди до 
Теќсасу, очевидно, на зимівлю. 
В".̀іх чорнобілих ясуравлів с на 
світі 35 unyit, і вони' псребува-
ють під держашіою охороною в 
Канаді і ЗДЛ. 

НОМЕР В РИМІ КАРДИНАЛ 
КОНСТАНТІШ 

Рим. — В минулу п'ятницю 
помер у шпиталі в Римі 82-
річний кардинал Чельзо Ко-
стантіні. Він перейшов три 
тижні тому операцію, але 
стан його здоров'я настільки 
попралися був. що він казав 
зробити приготування для 
персвсзепня його до Снкстнн-
ської каплиці у Ватмќані, 
щоб взяти там участь у кар-
дннальському конклаве, що 
почнеться 25 ц.м. Помер вна-
слідку несподіваного послаб-
лсння серця. Таким чином 
число живучих кардиналів 
зменшилось до 54. Із них тіль-
ки 17 с італійцями. Кардинал 
Мін.и-ситі з Мадярщини і кар-
дннал Степінач з Югославії 
не прибудуть на конклаве. З 
поза залізної завіси приїхав 
поїздом через Відень, окре-
мим вагоном на днпльома-
тнчннй пашпорт, польсьісий 
кардинал Стфак Вишннський. 

Стівенсон каже, що обороняти Квімой 
має президент ЧІЯНҐ, а не ЗДА 

Мілвокі, Висканснн. — Де-'вміс діяти при допомозі вій-
мократнчний кандидат на'ська, чи цс буде Лнттл Рок, 
президента в 1952 і 195G ро-1 Ливан чи Квімой. Уряд повн-
ках Адлей Б. Стівенсон в сво- нел так діяти, казав Стівен-
їй промові иа дсмократичтіх.сон, щоб не треба було висн-
зборах заявив, що уряд ЗДА'лати парашутистів до Ливану 

мусить зрозуміти, що СССРіі на Формозу, а вояків Кра-
зовсім не збирається ліквіду-1 йової Гвардії до Лнттл Року, 
ватися, і що комуністичний І Дле Стівенсон не подав, що 
Китай буде ще сильніш я й`-як треба було б зробити' щоб кн-
тепер. Стівенсон казав, що тайські комуністи не ншгада-
обороняти Квімой і Матеў мас: лн на острови Квімой і Мат-
президент національного' Ки- су, і що треба було зробити. 
таю Чіянґ Кай-шек, а не ЗДА. 
На думку Стівенсоиа, тепері` 

щоб демократичний губерна-
тор Фобус не противився рі-

шній американський уряд шенню Найвищого Cj-ду ЗДА. 

Демократи під проводом Тру мана 
атакують Ніксона 

Вашингтон. — В суботу 18-
го червня демократи повели 
гостру атаку проти віце-пре-
зндента Ричарда М. Ніксона. 
Колншнін президент Гаррі С. 
Tpj-ман казав, що Ніксон здо-
був сенатський пост тим спо-
собом, що „ломив лю'дські ха-
рактери". Трі`ман і досі не за-
6J-B Ніксонові того, що той в 
1952 році мав висловити сло-

ніше тим способом, що він за-
кндав Тр^іаиові .‚зрадниц-
тво" демократичним засадам, 
а не цій країні". Труман за-
явнв, Що не вірить республі-
каяській пресі в тому, що Ні-
ксон змінився, і тому Тру-
ман сказав: „Ніксон — цс 
мій кандидат на рсспублікан-
ському списку. Я гадаю, що 
його найлегше буде можна 

во „зрадник", згадуючи то- перемогти". — Місячник „Ди 
дішнього президента Трума-
иа. Ніксон пояснював це піз-

ЗАМОВПЯЙТЕ . . . 
ОРИГІНАЛЬНІ І ЦІКАВІ КНИЖКИ 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕНКО 
РІК 2245 

Утопія про майбутис. 

В ЧАСІ І ПРОСТОРІ 
П'ЄСИ про .``'краї'ќў і Жінку. 

Ціна — $2.25 

Адреса: 
"S V О В О D А" 

Ціно - $2.00 

81-83 Grand Street Jersey City, N. J. 

Демократіќ Дайджест", вида-
ваний партійним крайовим 
комітетом, надрукував стат-
тю, в якій пише, що „с тільки 
один Ніксон, той правдивий 
Ніксон, отой з білим комір-
цем прихильник МекКарті, 
як його давніше називали, 
який не вагається користува-
тися всякою обмовою, щоб 
тільки здобути голоси". В 
тому самому числі місячника 
голова партійного демократи-
чного комітету Вол. М. Гют-
лер остерігає демократів, щоб 
не попали в „самозадоволен-
ня і самопевність", і щоб снер-
гійно вели виборчу акцію для 
внграння виборів. В п'ятни-
цю Труман відкрив і'алерію., 

Короткі Вістки 
Џ Президент АВаенгааер пе` 

ред виїздом на виборчу кахоа-
иію був присутнім з своєю дру-
жиною нц виставці коней. Пак-
етво Лйзеягавери так заціка-
ішлись цн ю Бнставкою, що пе-
рсбули на ній до 11-ої годиќн 
вечора. Пані Лйзеіо-авер розмо-
вляла з німкою Лізельот, пе-
реможцем на Олімпіяді 1956 ро-
ќу, яка потім ородемонструвала 
перед нею своїх коней. 

% Лалідньо . мімецькжй конц-
лер Ллепа.м`р звернувся ДО СО-
еовстського албасадора СІгіряс^ 
ва з просьбою, щоб совстськкй 
уряд вплинув на німецьких і:о-
муністів 1 звелів їм припиянтн 
хвилю нового безглуздого теро-
ру у Східній Німеччині. В МаГ-
деб}-pry засуджено н е д а в н о 
кількох студентів і робітників 
на 15 років в'язниці, які аґітува-
валн за з'єднанням Німеччини. 
На високі в'язничні карв засу-
джують мешканців Сх. Німеч-
чини за перевіз ясць, масла та 
м'яса з Захід. Німеччини і т. .ѓі 
Смірнов відповів, що совстські(й 
уряд не може вмішуватись у 
„внутрішні справи" суверенної 
німецької Народної Республіки. 
Адояауер, — пишуть німецькі 
газети, — іншої відповіді не 
сподівався, ало погодився гово-
рнтн з Смірновнм під натиском 
німецьких соціалістів, які всо 
ще хочуть „сиівісвуваігая". 

ф МЌИ}'ЛОЇ л'ятяхц) Винсток 
Черчил, який вср'вувся до Ав-
глії з французької Рів'ери, від-
ніл.ін свою доньку Сару, дра-
матичну артистку, за кулісами 
її театру у ВортінОч Поява Чер-
чила викликала сенсацію серед 
відвідувачів театру, акторів і 
театральної служби, які влашту-
rtaaa йому спонтанну овацію. 

ОГОЛОШЗЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

ФПЛАДЕЛФІЯ, П^ — Т-во 
‚Дністер", В(дд. 420, повідом-
лис своїх членів, що побір 
вкладок, за місяць жовтекь від-
будеться в суботу, 25-го жовт-
кя 1058' p.. в Укр. Ќлюбі при 
23-ій і Врави пул. під год. 7 до 
9 печ. і в неділю. 26-го жовтня 
1958 p., в Укр. Ќлюбі прн 847 
Н. Фрекклін вул.. від год. 11:30 
до 1:30 по пол. Проскхо прігбу-
тн і вирівняти аалеглоеті. — О. 
Вакай, секр. 

f 
Посмертні Згадки 

D3AH КОЛТУН, довголітиій 
член 204 BUX УНСоюзу В 
Њо Порќу, помер 18-го жовт-
ия 1058 р. Покійкжй ісародав-
сл 1893 р. л с Голубочок, пов. 
Териосаль, Зах. }'країна. Ос-
TUDHB у смутку дружќну Ая-
ну І сяка Зкновіж. Похоров 
відбудетьоіі 22-го жовтня, з 
іюх. заведення до церква са. 
Юрія — прн 7-U вул. в Ню 
Порќу, а опісля на цвинтар 

"Кальааріл. — В. И. I I ! 
В. Ѓвсій, секр. 

Нюсолай. #ЕДиНА, член Б-ва 
са. Петра в Павла, Відд. 274 
УНС в ПОІГГСПІВНІ, О., по-
нер 4-го нсовтня 1958 р. По-
іОАлнй походив зі ссш Потік 
ВЄ.ТККНЙ, пов. Огарки СпмСІр, 
Зах. України. Иолктнв У ве-
ликому алутку дружќну Ака-
етасію, 5 сшііп: Дмпггра, Isa-
на, Васала, МнхаДла і Огефа-
иа, 4- доньки: Марію, Ашіу, 
РозалЬо 1 Ольгу та 4 внухш. 
Похорон відбувся 7-го жовт-
на 1958 р^ прн участі Роди-
ші, Приятелів та Членів Шд-
ділу, на нвхнтар укр. прав. 
церквН. — В . П. П ! 

Т. Ссиедяк, секр. 

портретів колишніх дсмокра-
тичнпх президентів в Демо-
кратичному Ќлюбі в столиці 
і під час того виголосив гшо-
мову, в якій подавав характе-
ристику кожного з них. Він 
говорив про таких президен-
тів: То м а с Джефферсон, 
Джеймс Медісон, Дженмс 
Монро, Джан Квінсі Адамс, 
Андрю Джексон. Мартин 
Ван Бюреи, Джан Тайлср, 
Дженмс К. Полк. Френклін 
Пірс, Джеймс Букенси, Ая-
дрю Джансон. Гровер Клів-
ленд. Будро Внлсон і Френк-
лін Д. Рузвелт. В цій ґалерії 
портретів с і Гаррі С. Труман. 

ГРИГОРІЙ МИСЬКГВ, член 
Б-ва са. о. Маќтая. В(дд. 167 
УНС о̀юлу в Толідо, О., помер 

' 4-го Жовтня 1958 p., в Peten-
burg, .Mich. Покіяннй походив 
а Ж укоѓсі, пов. Бережани, За-
хідия . Украиха. Полншкв у 
смутку ` др}-жниу ТеодозЬо, 
1 енна, 3 доньќя, 7 внуків ̀ й 
1 правнука. Похорон під був-
ся 7-го жовтня 1958 p., з пох. 
запедеяня до St Alphonsas' 
Church in DeerfkHd, Mich. По-
Хоронено на церковному кла-
доиіпці. Похорон в1дправ.тяв 
о. Володимир оРзко з Росе-
форду, О. — В. П. П ! 

їв. Кулкматяцькнй, сен 

ВАСИЛЬ ЧЕРЌПАКА, . . . . . 
ВІДД. 287 УНСокюу в Джерзі 
С'иті, IL Двь, помер в cj-боту. 
11-го жовтня 1958 p., на удар 
серця. Покійний оскротии 
5 дітей: Івана, Катерину. Ми-
хавла, С'ну і Mapbo. Пого 
друікшчи 6.1. п. Марія, по-
мерла раніше. Він народився 
18^8 р. в Лиши її. Зах. 5'краі-
на. Похорон відбувся 14-го 
жовтня 1958 p., з греко-кат. 
церква св. Петра І Павла, на 
ціни п`ар св. Хреста в Н. Ар-
ЛІЯҐТОК, И. Д ж . П О К І Й Н И Й д о 
УНСоюзу г.і'тз юга був 1924 р. 
Вародовж багатьох років був 
сокретарем 4 ВІдд. 5ІІС. Иі.е-
ЛЯ ТОГО ВІН б у в IipilHf Г.ОЛЄІШЙ 
залкшнтн цей пост, подбав-
шн раніше про.злуку згада-
ного Відділу з Відділами чч.г 
286 I 287 в Джерзі Скті — 
В. П. П J 

Т. Лютвишок, секр. 

48 Е. 7Ш St-
'-.X New York Оѓу 

Td-i OR 3-3550 
ГРИБИ З КРАЮ 
(по гуртовііх цінах). 

Р О З Ш У К И 
ПАВЛА ГОБКЛЯ. 

яюій рі'в до 1956 р. 
в Кольорадо. 

пошукує' Катерина Воноќ. 
Писати `на адресу: 

Katervna ВОТШК 
1757 So'. 9th Street 

Omaha, Nebr. 

IL ІЧ)МАНА ШІКО.'ПІІШШ. 
снка Данила і Мнхайлинн, 

j-роджсиого 1911 p.. 
пошукуѓ, сестра Галина. 

Хто знас про нього, проснться 
шкатіг ил адресу: 

У. KRAYCHYK 
Box 58 Г — Сапога, Sask. 

Canada 

Воляропа з Лютовнськ 
потукус сестру 

МАРПО СДВУЛУ Михайлівну 
З Хироші. яка жнос прандопо-

дібко в Ню Иорку. 
Хто знии би про неї. прошу 

пиўсати иа адресу: 
Dmytro РЕТІАСН 

125 Mapes Ave., Newark 12, N. J. 

Џ MOVIES —THFATRE 

Від СЬОГОДНІ до П'ЯТНИЦІ 

"NO ORDINARY SIMMER" 
в кольорах. 

Повний акції і романтики. 

AMERICAN THEATRE 
3rd St, bet Aves В А С , NY.C. 

Tel.: CA 8-6875 

m КНПЖКН—ЖУРНАЛИ m 
л„ = = ^ 

Нове видання щ 
Олекса БАБШ 

ПОВСТАНЦІ 
П о е м а 

ЦІНА $1.75. 
Замовдятв: 

-SJY 0 В О D А" 
Р. О. Box 346, 

Jersey City З, N. J. 
gWPpj ^рЗДђ(ЗЧИ 

Д. ГуменноІ 

Діти 
1 ЧУМАЦЬКОГО 

ШЛЯХУ 
j V - a ѓом 

^. Ціпа $2.50. 
Замовляѓв: 

: "S V О В О D А" 
Р. О. Box 346 

JERSEY CITY З, N. J. 

MISCELLANEOUS 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
ЗНИКАЄ БЕЗ ФАРВУВАННЯ 

Тепер можва одержати чудее-
пнй препарат, якай, ваче магіч-
но, змінне сиве волосся до дав-
иього темного кольору. Вжива-
ти щоденно на коротквй пас, 
ЧуДеСНО ЗМІНЯ'̀. сиве волосся 
постепенно без наглої зміин. 
Уживаючи'цей чудодійний пре-
оарат, ви не потребуєте довше 
j сивим волоссям „внгллдатн 
старо" та позбуваєтесь всіх кло-
ІОТІВ фарбування, яке КОЖНИЙ 
гізнас. Цс справді надзвн`іай-
шй препарат. Вій називається 

N U V I D A 
За можете випробувати його без 
-кадвого риску, ввснлаючж цей 

відтнвок до 
Trysan Co., Dept 95, 

IVckskill. N. Y. 
Вовн вяшліоть Вам дві ЏЯМ 
аляшкя, за які Ви заплатите 
поштареві прн доставі тільки 
$о.ОО і це ще не все. Якщо Вн, 
по зужитѓі цілої пляшки, не бу-
яв б вдоволені з вислідів, Вв 
можете повернути другу ПЛЛгп-
ку для повного звороту. 
(Напишіть точно др%-ком Ваше 
`м'я 1 адресу иа другім боці ко-
юртв, а напевно одержвтв 

NUVIDA без опізнення). 

ТАРЗАН, ч. 4147. Запізно! 

LytwjLnA Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуго ЩПРА І ЧЕСНА 
Ouf Services Are Available 
Anywbcrr in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
1RVINGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 


